РЕЗУЛЬТАТИ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ,
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ
ІМ. Р.М. ГЛІЄРА
2019-2020 н.р.
ФАКУЛЬТЕТ ВИКОАНВСЬКОГО МИСТЕЦТВА ТА МУЗИКОЗНАВСТВА

ПІБ викладача,
звання,
посада

ЗВІТ КАФЕДРИ ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН №1
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра
2019-2020 н.р.
Наукова
Творча робота
Методична робота
робота

Організаційна
робота

СЕКЦІЯ «ФОРТЕПІАНО»

Ковтюх Лідія
Миколаївна
заслужений діяч
мистецтв
України,
доцент

1.Розробка та
проведення лекцій в
рамках спеціального
курсу підвищення
професійної
компетенції «Сучасні
освітні методики» для
педагогічних
працівників мистецьких
шкіл «Специфіка
«дитячої» музики як

1. Концерти класу:
- «Вивчення творчості українських
композиторів. Ю.Щуровський» 03.12.19 – ДМШ №36; 23.12.19 –
ДШМ М. Боярка – М.Федорова,
А.Пракіна, А.Чеснокова,
К.Бартеньова;
- «Засоби музичної виразності у
фортепіанному виконавстві» 28.02.2020, м.Сєвєродонецьк
(студенти Музичного училища ім.

Директор по роботі з
учасниками ХІІ Міжнародного
конкурсу молодих піаністів
пам1яті Володимира Горовиця:
- обробка заявок претендентів
- формування матеріалів про
учасників та їх програм для
розміщення в буклеті конкурсу
(січень-лютий 2020)
1.Проведення майстеркласів:
- «Прочитання авторського

Директор по роботі з
учасниками ХІІ
Міжнародного конкурсу
молодих піаністів пам1яті
Володимира Горовиця:
- організація та проведення
відбору на участь у конкурсі;
-ведення переписки з
учасниками, в т.ч.
англійською мовою (січень –
лютий 2020)

завідувачка
кафедри
професор

жанру, історичні
періоди становлення» 25.11.19, «ХХ-ХХІ
століття – нові погляди
на зміст навчання
музиці, нові методики»
- 27.11.19.
2. Участь у
відкритому етері
Українського радіо
«Промінь» з Надією
Радкевич «Присвята
майстру. Ігор Рябов» 30.10.19.
3. Написання
публікації до книги
спогадів про Ольгу
Григорівну Орлову
(проєкт викладача
НМАУ
ім.П.І.Чайковського
І.Рябова) – квітень –
серпень 2020.
4. Корегування
матеріалів з історії
фортепіанного відділу
Київського музичного
училища «Погляд у
минуле» до збірки
відділу. – березень –
вересень 2020.
5. Розробка
електронної
презентації
«Специфіка «дитячої»
музики як жанру,

С.С.Прокоф’єва, учні ДМШ №2) –
М.Федорова, А.Чеснокова, В.Лешо;
- «Мандри музичними світами» 18.02.20 – ДМШ м. Ірпінь; 20.02.20 –
ДМШ №16 м. Київ – А.Плішко,
В.Лешо, М.Федорова, А.Чеснокова.
3. Підготовка студентів до участі у
творчих заходах:
- звітні концерти та фестивалі відділу
і секції: Б.Тарасюк, А.Чеснокова, В
Лешо;
- музична ілюстрація лекцій в рамках
спеціального курсу підвищення
професійної компетенції «Сучасні
освітні методики» для педагогічних
працівників мистецьких шкіл:
А.Плішко, К.Бартеньова, В.Лешо,
А.Пракіна, М.Федорова, А.Чеснокова;
- концерти в рамках майстеркласів:
19-20.10.19, 02.11.19, Бровари, ДМШ
№1; 03.12.19 – ДМШ №36; 23.12.19 –
ДШМ М. Боярка;. 28.02.2020,
м.Сєвєродонецьк; 18.02.20 – ДМШ м.
Ірпінь; 20.02.20 – ДМШ №16 м. Київ.
4. Студенти – переможці конкурсів:
--А.Чеснокова – Гран прі у номінації
«Фортепіано соло» та Відзнака «За
національну концепцію програми» IV
Відкритого конкурсу піаністів ІСМ–
24.10.19 – НМАУ ім.П.І.Чайковського
--ІІ Міжнародний дистанційний
фестиваль-конкурс мистецтв в рамках
арт проєкту SOLOVIOV-art А.Плішко – І премія, В.Лешо – І
премія – 26.06.20;
--VІ Відкритий міжнародний

тексту як основа розкриття
художнього змісту музичного
твору» (в рамках IV
Міжнародного благодійного
фестивалю-конкурсу дитячої та
юнацької творчості Inna-Brovary 19-20.10.19, 02.11.19, Бровари,
ДМШ №1;
- для викладачів початкових
спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів Київської
області – засідання Методичного
об’єднання, 17.11.19, КМАМ;
- «Вивчення творчості
українських композиторів.
Ю.Щуровський» -03.12.19 –
ДМШ №36; 23.12.19 – ДШМ М.
Боярка;.
- «Засоби музичної виразності у
фортепіанному виконавстві» 28.02.2020, м.Сєвєродонецьк
(студенти Музичного училища
ім. С.С.Прокоф’єва, учні ДМШ
№2);
- «Прочитання авторського
тексту як основа розкриття
художнього змісту музичного
твору» (в рамках IV
Міжнародного благодійного
фестивалю-конкурсу дитячої та
юнацької творчості Inna-Brovary 19-20.10.19, 02.11.19, Бровари,
ДМШ №1;
- «Вивчення творчості
українських композиторів.
Ю.Щуровський» - 29.11.19 -

1. Співавтор заходів
міжнародного науковотворчого проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному контексті:
від теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
15.11.- 23.11. 2019
(Гіваргізова І.М., Ковтюх
Л.М., Заяць О.В.):
- науково-практична
конференція «Проблеми
виконавства: від теоретичного
музикознавства до
виконавської практики» (в
рамках проєкту) – 20.11.19,
Актова зала КМАМ:
Яблонська Ю.В., Кільчицька
Г.О., Саковська Н.В., Ляхович
А.В. Гомон Т.В., Жукова
О.А., Туріна О.А., Жолдакова
В.О., Дашак Є.Л.;
- майстеркласи викладачів
кафедри Жукова О.А.(1517.11); Гомон Т.В. (18.11.19),
Венгер Я.В. (18.11.19);
- семінари-практикуми
викладачів кафедри Ляхович
А.В., Павлов А.О., Дрига
О.М. – 19.11.19, Актова зала
КМАМ;
- концерт викладачів кафедри
(18.11.19), Біла вітальня
Будинку вчених НАН

історичні періоди
становлення», «ХХ-ХХІ
століття – нові погляди
на зміст навчання
музиці, нові методики»
- червень – вересень
2020
Співавтор заходів
міжнародного науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
15.11.- 23.11. 2019.
Отриманий
сертифікат про
стажування
№60/19-19

багатожанровий Конкурс мистецтв
„Чорноморські вітрила”, НВМС,
Курортне Одеської області, А.Плішко
– І премія, В.Лешо – І премія,
М.Федорова – І премія - 29.06 -5.07.20
5. Робота в журі конкурсів:
- голова журі студентських конкурсів
секції «Фортепіано» та комісії
спеціального фортепіано (конкурс
етюдів – 9.12.19, конкурс пам’яті
Л.Б.Шур – 21.11.19);
- член журі конкурсу «Дебют» учнів
ПСМНЗ Київської області – Бровари,
05.03.2020;
- член журі IV Міжнародного
благодійного фестивалю-конкурсу
дитячої та юнацької творчості InnaBrovary -19.10.19.

03.12.19 – ДМШ №36; 03.12.19 ДМШ №36 м. Київ; 23.12.19 –
ДШМ м. Боярка;.
- «Засоби музичної виразності у
фортепіанному виконавстві» 28.02.2020, м.Сєвєродонецьк (із
студентами Музичного училища
ім. С.С.Прокоф’єва та учнями
ДМШ №2);
- «Мандри музичними світами» 18.02.20 – ДМШ м. Ірпінь;
20.02.20 – ДМШ №16 м. Київ.
2.Розробка умов для онлайн
проведення державних,
кваліфікаційних та перевідних
іспитів – березень 2020.
3.Коригування робочих
навчальних програм – лютий
2020:
-ФАХ «Молодший спеціаліст»
- ФАХ «Бакалавр»
- ФАХ «Магістр»
- «Фортепіанний ансамбль»
Молодший спеціаліст
- «Фортепіанний ансамбль»
Бакалавр
4.Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020
5. Робота в постійно діючих
структурах Академії (протягом
року):
-член методичної ради;
-член Вченої ради;
-член художньої ради.

України: Ржанов Є.О.,
Шевченко Г.С., Дашак Є.Л.,
Ляхович А.В., Павлов А,О.,
Шульга В.В., Заяць О.В.,
Гомон Т.В., Лопатинський
І.М., Єрошкіна К.В.,
Нікульнікова Т.І., Саковська
Н.В., Макій А.С., Венгер Я.В.,
Кільчицька Г.О.
2. Організаційно-творча
робота:
- участь у підготовці та
проведенні звітних, святкових
концертів КМАМ;
- участь у підготовці та
проведенні звітних, святкових
концертів та фестивалів
кафедри;
- організаційна робота з
підготовки та проведення
студентських конкурсів:
- пам’яті Л.Б.Шур – 1921.11.19, (Ф-НО);
- конкурс на виконання
етюдів (грудень 2019);
- завідувач кафедри;
- проведено 10 засідань
кафедри ;
- організація проведення
майстеркласу К.Кедука в
Білій залі КМАМ (Білорусь) –
04.10.19;
- організація звітних
концертів студентів кафедри
та коледжу: 12.03.20 –

Ржанов
Євген
Олександрович
заслужений
артист України
професор

Годинне Інтерв´ю в
передачі Українського
Радіо. (11 лютого 2020)

Участь в концерті викладачів
кафедри в рамках міжнародного
науково-творчого проєкту «Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті: від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики» - 19.11. 2019.
Будинок вчених НАН України, Біла
вітальня
Отриманий сертифікат

6.Підготовка до розміщення на
каналі You tube КМАМ
архівних відеозаписів концертів
відділу, концертів класу:
«П.Хіндеміт. Ludus tonalis»,
концерти випускників
фортепіанного відділу до 150річчя КМУ – 10.12.2017,
29.01.2018, 04.03.2018,
28.03.2018; «Погляд у минуле»
(ДМШ №33, 04.04.2018);
«Г.Сасько. Мозаїка» (аудіо, 2008)
; звітний концерт студентів
відділу - березень 2011, Малий
зал НМАУ.
7.Розробка Положення та умов
проведення ІХ Всеукраїнського
конкурсу-огляду юних піаністів
Олени Вериківської, розміщення
на сайті КМАМ – січень 2020
8.Складання відео ролику з
фрагментів Атестаційних іспитів
випускників кафедри
(спеціалізації «Фортепіано»,
«ОСІ») для розміщення на каналі
You tube КМАМ – червень 2020
Вступне слово на сольному
концерті магістра Б.
Маліновського. (грудень 2019) –
ДШМ м. Бровари

коледж, 25.02.20 – факультет
ф-но (КМАМ); 04.03.20 – ОСІ
(КНУ)

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

ЗАПЛАНОВАНО
- підготовка та проведення
IX Всеукраїнського конкурсуогляду юних піаністів Олени
Вериківської (березень 2020);
конкурс не відбувся у зв’язку з
карантином;
- студентський конкурс
пам’яті О.Г.Орлової (квітень
2020) не відбувся у зв’язку з
карантином:
-ІХ Всеукраїнський конкурсуогляду юних піаністів Олени
Вериківської, (березень 2020)
–не відбувся у зв’язку з
карантином

Організація сольного
концерту Б. Маліновського в
ДШМ м. Бровари - грудень
2019

ЗАПЛАНОВАНО
Концерт класу в м. Ворзель.

Сольний концерт в м. Есссен (ФРН)
на святкуванні 90-річчя І. Кіссман відомоі в місті музичного діяча та
викладача.(листопад 2019).
Участь в концерті піаністів у
Великому залі НМАУ ім.
П.І.Чайковського - 21.02.2020
ЗАПЛАНОВАНО:
3. Запис музичного кліпа для Пера
Фестивалю в Стамбулі.(травень
2020)
4. Сольний нонцерт на Пера
Фестивалі в Стамбулі (Фестиваль
перенесено на жовтень 2020 у зв‘язку
з Пандемією)
5. Участь в класному концерті з
творів Шумана в травні місяці
(перенесено на наступний учбовий рік
у зв‘язку Пандемією.

Зарудянська
Мальвіна
Аронівна

заслужений діяч
мистецтв
України,
доцент
професор

Розробка авторських
мистецьких, творчих
проєктів:
Творчий проєкт ХХVІ
Фестиваль мистецтв
«Шевченківський
березень»;
Творчий проєкт
«ГлієрФест» з нагоди
145 річниці від дня
народження Рейнгольда
Глієра;
Культурно-мистецький

Розробка та презентація
лекцій в рамках спеціального курсу
підвищення професійної компетенції
«Мистецька освіта. Діалектика
складових» для педагогічних
працівників мистецької освіти за
модулями:
«Деякі аспекти виховання професійно
орієнтованого учня. З досвіду
роботи» 30.ХІ – 5 годин;
«Київська фортепіанна школа.
Традиції та сучасність». 27.ХІ – 5
годин.

ЗАПЛАНОВАНО
Майстер клас на Пера Фестивалі
в Стамбулі (травеь2020)
перенесено на листопад 2020 у
зв´язку з Пандемією

(Травень 2020). Концерт
перенесено на наступний
уч.рік у зв´язку з Пандеиією.

Робота в журі міжнародного
конкурсу на Пера Фестивалі
(травень 2020)
Перенесено на листопад 2020.
Ведення класного концерту в
Ворзелі..(травень 2020)
Перенесено.

Директор по роботі з журі ХІІ
Міжнародного конкурсу
молодих піаністів пам1яті
Володимира Горовиця
(перенесено на жовтень 2020)
Розробка:
--Робочих програм навчальної
дисципліни «Виконавська
практика» для студентів
виконавських спеціалізацій ОС
«Бакалавр», «Магістр», ОКР
«Молодший спеціаліст»

Організація
великомасштабних проєктів
Академії:
Творчий проєкт ХХVІ
Фестиваль мистецтв
«Шевченківський березень»
(5 – 11.ІІІ);
Культурно-мистецький
проєкт «Визначні дати
музичного календаря. Діалог
культур»;
Творчий проєкт «ГлієрФест»
з нагоди 145 річниці від дня

проректор з
науковопедагогічної,
творчої роботи
та міжнародної
діяльності

проєкт «Визначні дати
музичного календаря.
Діалог культур»;
Концертний цикл
«Творчі звіти студентів
Київської
муніципальної академії
музики ім. Р. М.
Глієра».
Стажування на базі
міжнародних науковотворчих проєктів (поза
планом):
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики». Сертифікат
№ 60/19-16;
«Музична культура
сучасності: від
наукового осмислення
до виконавської
інтерпретації та
імпровізації».
Сертифікат № 132/2045.

Виконавська діяльність студентів
4.ХІ. Концерт з творів композиторів –
ювілярів епохи бароко. А. Караман.
19. ХІ. Конкурс Лідії Шур. А. Костик
(ІІ курс коледжу).
27, 30ХІ. Концертні ілюстрації до
спеціального курсу підвищення
професійної компетенції «Мистецька
освіта. Діалектика складових» для
педагогічних працівників мистецької
освіти. Г. Павлов (бакалавр ІІІк.), Є.
Логвіновський (бакалавр Ік.), Л.
Бриних (бакалавр ІІк.), С. Дубій (ІІІ
курс коледжу).
6.ХІІ. Ірпінська дитяча школа
мистецтв ім. Михайла Вериківського.
Є. Логвіновський (бакалавр Ік.),
Марія-Ліза Гошій (ІV курс коледжу),
С. Дубій (ІІІ курс коледжу), А.
Костик (ІІ курс коледжу).
7.ХІІ. Конкурс студентів Академії на
право гри з оркестром. С. Дубій (ІІІ
курс коледжу).
8.ХІІ. Участь Є. Логвіновського
(бакалавр Ік.) у майстер - класі С.
Христенка на запрошення
VereMusicFund
9.ХІІ. Культурно-мистецький проєкт
«Визначні дати музичного календаря.
Діалог культур» Київський будинок
вчених. Б. Бойко (магістр).
28.ХІІ. Сольний концерт магістра А.
Караман.
29.І. До 250-річчя Л. ван Бетховена.
Концерт для скрипки з оркестром –

Київської муніципальної академії
музики ім. Р. М. Глієра (ІХ – І);
--Наскрізної програми практики
студентів ОС «Бакалавр»,
«Магістр», ОКР «Молодший
спеціаліст» Київської
муніципальної академії музики
ім. Р. М. Глієра (ІХ – ХІ);
--Положення про проведення
практики студентів ОС
«Бакалавр», «Магістр», ОКР
«Молодший спеціаліст»
Київської муніципальної академії
музики ім. Р. М. Глієра (ІХ – ХІ);
--Положення про Художню раду
Київської муніципальної академії
музики ім. Р. М. Глієра (ІХ);
Положення про студію Київської
муніципальної академії музики
ім. Р. М. Глієра (Х).
Організація та розробка
завдань дистанційного навчання
з предметів виробничої практики
для студентів ОС «Бакалавр»,
«Магістр», ОКР «Молодший
спеціаліст» Київської
муніципальної академії музики
ім. Р. М. Глієра (ІІІ – ІV поза
планом).
Робота у дорадчих органах
Київської муніципальної академії
музики ім. Р. М. Глієра:
Художня рада (голова),
Вчена рада, Науково-методична
рада.
Розробка індивідуальних

народження Рейнгольда
Глієра (частково
перенесений на 2020 – 2021
н.р.);
Концертний цикл «Творчі
звіти студентів Київської
муніципальної академії музики
ім. Р. М. Глієра».
Участь в організації
МК молодих піаністів
пам´яті Володимира
Горовиця (Старша група) на
стадії формування журі та
відбору учасників конкурсу
(перенесений на жовтень
2020р.)
Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Ляхович
Артем
Володимирович

Доповідь “Цикл
“Відображення”
Лятошинського: досвід
виконавського та
теоретичного
опанування” на

фортепіанна версія, тв. 61/b. Г.
Павлов (бакалавр ІІІк.) у супроводі
симфонічного оркестру Академії під
орудою В. Протасова.
4.ІІ. Концерт з творів українських
композиторів. А. Коротких (І курс
коледжу), С. Дубій (ІІІ курс
коледжу), А. Костик (ІІ курс
коледжу).
10.ІІ. Антологія української музичної
класики. Культурно-мистецький
проєкт «Визначні дати музичного
календаря. Діалог культур»
Київський будинок вчених. А. Костик
(ІІ курс коледжу).
25.ІІ. Творчий звіт студентів кафедри
виконавських дисциплін №1.
Фестиваль #ЛЮТИЙФЕСТ. Є.
Логвіновський (бакалавр Ік.).
10.ІІІ. Творчий звіт студентів
коледжу. Спеціалізація «Фортепіано».
С. Дубій (ІІІ курс коледжу).
Протягом року. Культурномистецький цикл «Музика у музеях».
А. Костик (ІІ курс коледжу), МаріяЛіза Гошій (ІV курс коледжу), С.
Дубій (ІІІ курс коледжу), А.
Коротких (І курс коледжу).

річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

Концерти:
-“Скрябін та Лятошинський: від

Розробка регламенту онлайніспитів з фаху та педагогічної
майстерності в КМАМ ім. Гліера
(березень 2020)
Семінар-практикум “Скрябін та
Лятошинський: від романтизму
до авангарду” в рамках

романтизму до авангарду” (лекціяконцерт). Виконано протягом жовтня
2019 – січня 2020 рр. у наступних
залах:
- Музична вітальня Відділ

Організація онлайн
прослуховування
перевідного іспиту з фаху 2
курсу бакалаврів у КМАМ ім.
Гліера (червень 2020)
Організація та проведення в

Науково-практичній
кандидат
мистецтвознавства конференції КМАМ ім.
Гліера «Проблеми
виконавства: від
доцент
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
в рамках міжнародного
науково-творчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
20.11.19, Актова зала
КМАМ
Отриманий
сертифікат

Наукові статті:
-“Відображення”
Лятошинського як
екзистенційний код
творчості” в
науковому збірнику в
Туреччині

у мистецьких фондів Національної
бібліотеки України (Київ)
-Будинок-музей О.
Скрябіна (Москва)
-Школа мистецтв (Петергоф)
-Музичне училище ім. Демуцького
(Умань)
-Музична школа №1 (Миколаїв)
-КМАМ ім. Гліера (Київ)
-Дитяча академія мистецтв ім.
М.Чембержі (Київ)
-Коледж мистецтв ім. Грінченка
(Київ)
-ДМШ №15 (Київ)

2.Особисте виконавство:
- К.Дебюсі. Соната для
віолончелі та фортепіано (з
Антоном Страшновим-Пірським,
віолончель). Виконано протягом
жовтня-листопада 2019:
- Малий зал НМАУ ім.
Чайковського (Київ)
- Музичне училище ім.
Демуцького (Умань)
- Біла вітальня Будинку
Вчених (Київ)

Участь у концертах та
фестивалях:
- “Присвята майстру”
(пам’яти І. Рябова) – 4 виступи у
Великому та Малому залах НМАУ
з творами Скрябіна, Дебюсі та
Лятошинського
- “Шопенівський

міжнародного науково-творчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті: від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики»
(19.11.2019)
Складання білетів до
Атестаційного іспиту з предмету
(Педагогічна майстерність»
(Бакалаври 4 курс, квітень .2020)
Прослуховування записів
іспиту з фаху (онлайн)
бакалаврів 2 курсу у КМАМ ім.
Гліера
(червень 2020)
Підготовка та проведення в
онлайн-режимі (zoom)
Атестаційного іспиту з предмету
«Педагогічна майстерність»
(Бакалаври 4 курс, 30.05.2020)
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

онлайн-режимі
Атестаційного іспиту з
предмету (Педагогічна
майстерність» (Бакалаври 4
курс, 30.05.2020)
Відвідування засідань
кафедри (протягом року)

марафон” – виступ у Великому
залі НМАУ з 3 етюдами Шопена
(березень 2020)
- “Шимановські та
Блюменфельди”
виступ на презентації монографії у
фойє Малого залу НМАУ з 2
прелюдіями Шимановського
(жовтень 2019)
- Закриття Другого
міжнародного конкурсу ім. Н.
Метнера у Санкт-Петербурзі –
виступ з Фантазією Скрябіна у
Санкт-Петербургскій філармонії
(січень 2020)
Член журі:
-Другий міжнародний конкурс
піаністів ім. Метнера у СанктПетербурзі (січень 2020)
-Перший міжнародний онлайнконкурс юних піаністів Lviv Kawai
Quarantine 2020 (квітень-травень
2020) – активна робота у 4
номінаціях (більш ніж 500
учасників)
-Міжнародний онлайн-конкурс
піаністів Nota Bene (червень 2020)
(від всіх конкурсів є дипломи
члена журі)
Яблонська
Юліана

Доповідь «Бах та
Лютер. Єдність долі.

Студенти класу – переможці
конкурсів

Робота у складі журі

Забезпечення та проведення
дистанційного навчання.

Вікторівна

старший
викладач

Механіка віри» за
програмою Науковопрактичної
конференції КМАМ
ім. Глієра «Проблеми
виконавства: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
в рамках міжнародного
науково-творчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
-19.11.19
Отриманий
сертифікат

Липень 2019 - Савченко Д. Міжнародний конкурс піаністів
(Італія) II премія та спеціальний приз
за виконання сонати
Концертна діяльність класу
Вересень 2019 – участь Голуб О. у
майстер класі Кирила Кедука
(Білорусь);
--виступ Кацалап О. у концерті в
музеї Косенка 05.11.19;
--виступи Дзвінковського О. та
Провіз М. з концертами Баха із
студентським камерним оркестром
КМАМ - 11.11.19 –Будинок Вчених;
--виступ Дзвінковського О. в
концерті-презентації для
представників фірми «Ямаха» - Біла
зала КМАМ, 15.12.2019;
Конкурс Л.Шур – 1 місце 18.11.19
Кацалап О. –
Лютий 2020 – підготовка студентів до
звітних концертів

18-19.07.19 –член журі
Міжнародного конкурсу піаністів
(Кремона. Італія);
01.06.20 –член журі онлайнКонкурсу «Грай, Музико»

Вступне слово і коментар до
концерту-лекції «Мандри
музичними світами» - в рамках
фестивалю ЛютийФест (25.02.20)

Підготовка випускників до
державного іспиту з курсу
«Аналіз виконавських стилів»
березень – червень.
Розробка екзаменаційних
вимог і білетів до
Державного іспиту «Основи
музичної педагогіки» квітень 2020.
Організація та інтернетпідтримка (zoom)
проведення Державних та
Атестаційних іспитів з
предметів «Фах» у коледжі та
на факультеті, «Основи
музичної педагогіки» в
коледжі

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Лекція – концерт «Робота над
сонатною формою на прикладі
Сонати М.Клементі фа дієз
мінор»

Організація та проведення
фестивалів «Композиториювіляри року» для студентівпіаністів коледжу і

Доповідь на тему «Бах та Лютер.
Єдність долі. Механіка віри» -09.01.20
(музичне училище м.Чернігів)
Майстер-клас – 09.01.20 (музичне
училище м.Чернігів)

Особисте виконавство (в якості
концертмейстера)
26.06 – 12.07 - Міжнародна Літня
Академія (Україна, Київ)
20.07-05.08.19 – Міжнародна Літня
Академія (Італія, Кремона)

Півоварова
Тетяна
Миколаївна

Концерти класу:
--ДМШ м. Димер (лютий);
--ДШМ м. Вишневе (квітень,
перенесено)

Старший
викладач

Гаврилюк
Ірина
Степанівна
старший
викладач

-- за період І семестру учні класу
взяли участь в 14 концертах за
планом творчої роботи КМАМ; ІІ
семестру – 7 концертів у різних залах
Києва;
--звітний концерт студентів кафедри
25.02.20 – Щербань А.
Студенти – переможці конкурсів:
--Міжнародний онлайн фестивальконкурс «Оберіг любові» Крижанівський Я. – І місце, Семенова
Н. – І місце

на засіданні секції викладачів
фортепіано музичних шкіл
Київської області.
Забезпечення навчальних
занять в онлайн-режимі
(Вайбер)

факультету:
--Й.С.Бах, Г.Ф.Гендель,
Д.Скарлатті;
--Ф.Шопен, Р.Шуман,
Н.Метнер, Г.Свиридов;
--Композитори України;

Проведення семінарських
занять з самостійно вивченого
репертуару із студентами 2, 3, 4
курсів (грудень 2019)
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Виконавська діяльність студентів
класу
--Демковська В. - участь в майстер
класі К.Кедука - 4.10.19, Біла зала
КМАМ;
--Мальченко А – участь у концерті в
музеї П. Тичини - 17.10.19;
--Коваль Л. - концерт пам’яті
Карабиця - НМАУ ім.П.І. Чайковського – відкриття Творчої мастерні
«Інтерпретація сучасної музики» 19.10.19;
Концерти циклу «Композитори –
ювіляри року» - -- Сагірова Т. Коваль
Л., Кучерява М., Іоненко Є –
Будинок вчених, Біла зала КМАМ 11.11.19, 9.12.19,10.02.20, 9.03.20;
--Концерти циклу «Класикинащадкам» - . Коваль Л., Турська М,
Іоненко Є, ,Демковська В. - музей
В.Косенка, музей М.Лисенка -

Цикл лекцій- концертів «Р.
Шуман. "Альбом для юнацтва" 24.12.19, ДШМ м.Боярка;
16.01.20, ДШМ №8 м. Київ;
23.01.20, КМАМ

Участь в організації та
проведенні концертів
Фестивалю фортепіанного
відділу «Композитори –
ювіляри року» - 4.11.19,
3.12.19, 3.02.20

Член журі академічного
концерту ПСМНЗ Київської
області - 17.02.20, Рокитне.

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Розробка алгоритму
проведення дистанційних
індивідуальних занять
березень 2020
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

14.11.19, 13.02.20; 5.11.19, 12.02.20;
-- ЛютийФест- Кучерява М. – Біла
зала КМАМ - 25.02.20;
Концерти класу:
ДШМ №1, Біла Церква - 5.12.19;
ДМШ №29 - 31.01.20, 28.02.20;
ДШМ №8 - 20.02.20.
--Сольний концерт Сагіровой Т. ДМШ №31, 21.12.19
--Авторський творчий проєкт
"Друзья, прекрасен наш союз"- Біла
зала КМАМ - 3.11.19
Студенти – переможці конкурсів:
--Коваль – конкурс пам’яті Л.Б. Шур
– І місце – Біла зала,19.11.19;
--Сагірова Т. – 1 місце, Коваль Л.Гран Прі IV Міжнародного
благодійного фестивалю-конкурсу
дитячої та юнацької творчості InnaBrovary- 19.10.19.

Чорноморська
Олена
Миколаївна
старший
викладач

Участь студентів класу в творчих
заходах КМАМ.
--Цикл «Композитори – ювіляри
року» : Боднарчук І., Перетятько Я.,
Тімощенко Н., Тереховська М.
Масюк Д. - КМАМ, Будинку вчених;
--Звітні концерти секції та відділу:
*Осадча Я., Боднарчук М.
ЗАПЛАНОВАНО:
--Підготовка до конкурсу О. Г.
Орлової (лютий-березень) Боднарчук І., Перетятько Я.;
--Сольний виступ випускників Масюк

Забезпечення онлайн-навчання
– березень – червень 2020
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

Заходи по організації:
-- голова комісії на
академічному концерті в І
семестрі;
--організація дистанційних
занять та спілкування з
учнями під час карантину.
Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Д.,Тимощенко Н. та Боднарчук М. в
академії ( травень).

Саковська
Надія
Володимирівна
викладач

Доповідь «Особливості
Бетховенського
піанізму та його вплив
на подальший розвиток
фортепіанного
виконавства»
за програмою Науковопрактичної
конференції КМАМ
ім. Глієра «Проблеми
виконавства: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
в рамках Міжнародного
науково-творчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
-20.11.19

Виступ ст. Манильчук К. –у
прослуховуванні та концерті з творів
композиторів-ювілярів епохи бароко
Й.С.Баха, Г.Ф.Генделя, Д.Скарлатті
(цикл – «Визначні дати музичного
календаря») - Біла зала, 04.11.2019;
11.11.2019
25 лютого –виступ ст. Манильчук К.
у звітному концерті секції
«Фортепіано».

Отриманий
сертифікат
60/19-03

Виступи в якості концертмейстера
–сольний концерт студентки
магістратури О.Спасіченко 26.11.2019;
– конкурс на право гри з оркестром 07.12.19;

Особисте виконавство
в рамках Міжнародного науковотворчого проекту «Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті: від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики»
--музичний супровід майстер-класу
Венгера Я.В. – КМАМ ім.Р.М.Глієра 18.11.2019;
– виступ в концерті викладачів
кафедри у складі камерного ансамблі.
Соліст Андрій Макій (альт) - Біла
вітальня Будинку вчених НАН
України - 19.11.2019.

Забезпечення дистанційного
навчання 12.03 – 14.06.2020:

Підготовка та організація
студентського конкурсу
пам’яті. Л.Б.Шур – листопад
2019, Біла зала КМАМ

--розробка алгоритму
проведення онлайн занять з
дисциплін : «Музичний
Участь у засіданнях
інструмент за фахом», «Камерний кафедри (протягом року)
ансамбль», «Педагогічна
практика», «Історія виконавства»; Забезпечення онлайн
проведення (zoom)
--коригування робочої
атестаційного іспиту
навчальної програми «Історія
«Музичний інструмент за
виконавства» з урахуванням
фахом» - 06.06.2020
онлайн режиму.
Робота у складі атестаційної
--розробка вимог до
комісії онлайн іспиту
практичних, семінарських занять «Педагогічна майстерність»
з предмету «Історія виконавства» випускників-бакалаврів секції
«Фортепіано» - 30.05.2020
--розробка засобів діагностики
для проведення контролю знань .
Підготовка та проведення
англійською мовою
індивідуальних занять зі ст.
підготовчого відділення Ма Шиці
(КНР) - березень – червень 2020
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів

- у прослуховуванні та звітних
концертах секції «ОСІ» кафедри
виконавських дисциплін №1- 20.02,
27.02, 4.03;

студентів класу - червень 2020

Створення аудіо та відео записів
музичного супроводу програм
студентів класу альта (викладачі
Венгер Я.В., Макій А.С.) для
забезпечення дистанційного навчання
– 12.03 – 14.06.2020
ЗАПЛАНОВАНО
– підготовка ст. Манильчук К. до
виступу у концерті французької
музики – 13.04
–у прослуховуванні до звітного
концерту КМАМ ім. Р.М. Глієра –
13.03;

Аніщенко
Ольга
Вікторівна
викладач

Особисте виконавство
Сольний концерт – 12.01.20, Біла
вітальня Будинку вчених НАН
України
Участь студентів класу в
творчих заходах КМАМ
Телевна О., Козка С. –
прослуховування до фестивалю
відділу «Композитори – ювіляри
року» - 05.02.20, КМАМ;
Козіянчук Ю. – концерт з творів
Ф.Шопена, Р. Шумана – 11.11.19,
КМАМ;
Михальченко Р. – звітний концерт

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

студентів секції «Фортепіано» 25.02.20, КМАМ

Шевченко
Ганна
Серафимівна
викладач

Участь в роботі
Міжнародного науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
-19.11.19
Отриманий
сертифікат №60/19-34

Особисте виконавство
Участь в концерті викладачів
кафедри в рамках Міжнародного
науково-творчого проєкту «Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті: від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики» -19.11.19
Виступи студентів класу в творчих
заходах КМАМ
-- цикл «Композитори – ювіляри
року» Дрозд Є. - 11.11.19, 09.12.19,
11.03.20; Гречишкіна Є. - 09.12.19;
Шинкаренко Т. - 09.12.19
ЗАПЛАНОВАНО
– конкурс пам’яті .Г.Орлової (квітень
2020) - Бурикіна Н.; фортепіанні
ансамблі: Харкевич Д.-ТереховськаМ.;
Самородин І.-Ю Янг.
Чжоу Імінь - участь в концерті
студентів підготовчого відділенн
(квітень 2020)
Студенти, переможці конкурсів
Шинкаренко В., 4 курс Міжнародний
конкурс (Словаччина, січень 2020) Лауреат 1-го ступеня.
Мною
підготовлені 2
До концерту
іноземних студентів підготовлена
китаянка Чжоу Імінь.

Розробка алгоритму
проведення дистанційних
індивідуальних занять зі
студентами класу – березень 2020
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020
ЗАПЛАНОВАНО
Семінар з самостійно вивченого
репертуару 4 курс бакалаврів –
«Українська фортепіанна
музикавід старовинної до сучасної» березень 2020.

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Вавринчук
Ірина
Василівна
викладач

Розробка та
проведення лекцій в
рамках спеціального
курсу підвищення
професійної
компетенції «Сучасні
освітні методики» для
педагогічних
працівників мистецьких
шкіл:
--«Набуття
піаністичних навичок
учнями на початковому
етапі навчання» 05.10.2019;
--« Розвиток музичного
мислення дітей на
різних етапах навчання
в ДМШ» - 06.10.2019

Концерти студентів класу
--Стовбун А. - сольний концерт ДШМ м. Бортничі (січень 2020 р.)
--Стовбун А. – участь у звітному
концерті – 10.03.20.
Робота у складі журі:
--член журі академічного концерту
ПСМНЗ Київської області - 20.02.20,
м.Бровари
ЗАПЛАНОВАНО
--Підготовка студентів класу до
концерту «Цикл Р. Шумана «Дитячі
сцени» - квітень 2020;
--Стовбун А. - підготовка до
Міжнародного конкурсу піаністів у
м. Львові - жовтень 2019
Перенесений на квітень 2020. Потім
відмінений.
Підготовка до друку у збірці
методичних робіт викладачів
фортепіанного відділу
методичної роботи «Технічний
розвиток дітей на початковому етапі
навчання». – листопад 2019
Вивчення та збирання матеріалів
до методичної роботи «Характерні
риси фортепіанної творчості
О.Скрябіна». – січень – березень 2020

Проведення майстер класів.
--для викладачів ДМШ м.
Бровари - «Виявлення цілей та
задач навчання гри на
фортепіано» (жовтень 2019);
викладачами ДМШ м. Бортничі.
Тема «Мета та задачі музичного
навчання».
Забезпечення дистанційного
навчання
Розробка вимог до діяльності
студентів під час карантину з
предметів «Педагогічна
практика», «Методика навчання
гри на фортепіано» та
«Методико-виконавський аналізу
педагогічного репертуару» –
березень – травень 2020
Розробка та затвердження
білетів до державного іспиту
«Основи музичної педагогіки» –
квітень 2020
Проведення онлайн
консультацій для випускників в
рамках підготовки до державного
іспиту «Основи музичної
педагогіки» - травень 2020.
Розробка алгоритму
проведення дистанційних занять
зі студентами класу з
педагогічної практики та фаху –
березень 2020.
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів

Керівник з педагогічної
практики студентів коледжу
Спеціалізація «Фортепіано»
– протягом року
Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

студентів класу - червень 2020

Смєхова
Ганна
Михайлівна
заслужений
працівник
культури
України
старший
викладач

Участь студентів класу в
конкурсах:
21.10.2019р. Патрісія Сільвана
Хрестіановіч 1к. участь у
Міжнародному конкурсі піаністів
«Еделвейс», номінаця «Фестиваль»
м.Відень, Австрія.
Робота у складі журі:
--листопад 2019 р. - член журі
Міжнародного конкурсу піаністів
«Едельвейс», м.Відень, Австрія;
--травень 2020 р. – член журі
Міжнародного конкурсу мистецтв
“Caspi Art” (Туреччина) -проведено
онлайн;
ЗАПЛАНОВАНО
--квітень 2020 р. - Регіональний
конкурс «Весна в Уваровському домі»
м.Ворзель (перенесено)
Участь студентів в концертах
КМАМ:
--Фестиваль фортепіанного відділу
«Українські композитори-ювіляри
року» Патрісія Сільвана
Хрестіановіч, 1к.,Чень Ісюань підготовче відділення.

Демешко
Наталія
Борисівна

Участь студентів в концертах
КМАМ:
-- концертах студентів підготовчого
відділення - грудень 2019 р., лютий

Розробка алгоритму
проведення дистанційних
індивідуальних занять зі
студентами класу – березень 2020
Участь у розробці програми
дистанційного навчання для
студентів з Китаю в системі
академічної мобільності – квітень
2020.
Проведення майстер-класів,
відкритих уроків:
Листопад 2019р. - з учасниками
Міжнародного конкурсу піаністів
«Едельвейс» (Відень. Австрія);
--2020р.-квітень- для учасників
регіонального конкурсі «Весна в
Уваровському домі», перенесено;
--травень 2020 р. – для
учасниками Міжнародного
конкурсу мистецтв “Caspi Art”
(Туреччина)
ЗАПЛАНОВАНО
Особистий проект.
Цикл лекцій з історії КМАМ
ім.Р.М.Глієра для слухачів
підготовчого факультету.
(Перенесено на вересень 2020).
З роботи проректора.
Розробка нормативних
документів з організації
освітнього та виховного процесів
у КМАМ ім. Р.М. Глієра:

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)
17.10.2019. Організація,
проведення та ведення
концерту іноземних
студентів.
Організація прийому
делегацій з Японії, ведення
концертів студентів КМАМ:
17.12.2019 - делегація з
Міністерства закордонних
справ;
11.03.2020 - делегація аудиту;

З роботи проректора.
2.1. Підготовка та проведення
свята
першокурсників
«Посвята
у
Глієрівці»

заслужений
працівник
культури України

--Положення про студентське
самоврядування
--Правила внутрішнього
ЗАПЛАНОВАНО
розпорядку
Особисте виконавство
Підготовка камерної програми до дня --Положення про гуртожиток
народження Г.Нейгауза спільно з --Положення про апеляційну
Заєць О.В. (перенесено на 2020-2021 комісію
--Звіти про працевлаштування
навч.рік)
випускників
Участь у розробці Правил
прийому до КМАМ ім. Р.М.
Глієра у 2020 р. (листопад 2019
р. - червень 2020 р.).
Участь у роботі Атестаційної
комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра.
2020

доцент
проректор з
науковопедагогічної
роботи та
соціальногуманітарних
питань і розвитку

Розробка алгоритму
проведення дистанційних
індивідуальних занять зі
студентами класу – березень 2020
Складання індивідуальних
програм з фаху на І та ІІ
семестри.

Бондаренко
Олена
Яківна

викладач

Написання статті
«Досвід практичного
застосування системи
А.А. ШмідтШкловської у допомозі
піаністам із
професійними
захворюваннями рук.»
для збірки методичних
робіт викладачів
фортепіанного відділу –
листопад 2019

Робота у складі журі
--студентського конкурсу пам’яті
Л.Б.Шур. -19.11.2019
ЗАПЛАНОВАНО
--робота в журі VIIІ Міжнародного
фестивалю «Каштановий рояль»
(не виконано у зв’язку з карантином)
Участь студентів класу в концертах
КМАМ:
--Д. Кущ виступ з камерним
оркестром КМАМ – 12.11.19,
Будинок вчених НАН України;

Розробка алгоритму
проведення дистанційних
індивідуальних занять зі
студентами класу – березень 2020
Підготовка до розміщення на
каналі You tube КМАМ
відеозапису концерту
випускників класу до 150-річча
кім ім. Глієра «Завжди разом» та
майстер класу у ДМШ № 1 ім.

(Концертна зала КМАМ ім.
Р.М.Глієра, 01.09.2019 р.).
2.2.
Співпраця з
вищими
навчальними
закладами м. Києва та
України у галузі перспектив
інтеграції
вітчизняного
досвіду у європейському та
світовому просторі (вересень
2019 р.- червень 2020 р.)
2.3.
Співпраця
з
Інститутом психології ім.
Г.С.Костюка
Національної
академії педагогічних наук
України у галузі виявлення
закономірностей
розвитку
творчої особистості (грудень
2019 р. – червень 2020 р.).
Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)
Творча зустріч зі студентом
Бостонської консерваторії
випускником класу Генадієм
Клименко – Біла зала КМАМ,
02.03.20

-- концерти – фестивалів КМАМ
«Ювіляри року», «Класикинащадкам» та в звітних концертах
відділу та кафедри - І. Інтелегатор,
А.Карпенко, К.Авалян, Вл. Коваль. І.
Михайлишин, К. Виноградова,
А.Турчиник, А. Піастро, Сун Ю ,
Джен Лін.
Майстер класи, лекції
--лекція - концерт до 250-річча Л.
Бетховена та 75-річча І. Карабиця –
02.03.20, ДШМ м. Боярка;
--концерт класу та майстер клас 15.03.20, ДШМ №4, М.Київ –не
виконано у зв’язку з карантином.

М.В.Лисенка, м. Черкаси,
квітень 2020
Розробка Положення та умов
проведення VIIІ Міжнародного
фестивалю «Каштановий рояль»
Січень 2020.
Складання збірки методичних
робіт викладачів фортепіанного
відділу - протягом року
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

Переможці конкурсів
Д.Кущ – 1 МІСЦЕ у ХIІІ
дистанційному Міжнародному
фестивалі-конкурсі «Квітуча країна»
м. Умань - 25-27.05.2020;
І. Інтелегатор - Гран прі
Міжнародного онлайн конкурсу –
фестивалю «Сузір'я Святогір’я GOLD EUROPE»,17.05.20;
І.Інтелегатор – Гран Прі
дистанційний конкурс «ПРОФЕСТ»–
30.05.20:

Авдєєва
Галина
Іванівна

Майстер класи
-- ДМШ № 14 м. Київ – з учнями
класу викладача Сечень Н.А.;
- ДШМ в м. Українка – січень,
березень 2020.
Робота у складі журі

Розробка алгоритму
проведення дистанційних
індивідуальних занять зі
студентами класу – березень 2020

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)
Керівник з виконавської
практики студентів коледжу
Спеціалізація «Фортепіано»

викладач

Разборщук
Катерина
Анатоліївна
викладач

Участь у роботі II
міжнародної Орфконференції
"Елементарне
музикування К.Орфа:
від розвитку музичних
здібностей до навчання
на музичних
інструментах" – лютий
2020, м. Чернігів

--член журі обласного академічного
концерту учнів ПСМНЗ Київської
області – 19.02.20, м. Боярка;
Участь студентів класу в конкурсах
і концертах.
--участь у звітному концерті
фортепіанного ансамблю ІІ курсу
Костик А. – Михайлов І. – Куртяк Б. 10.03.2020, КМАМ;
--Підготовка студентки 3 курсу
Стадної Н. до Міжнародного
конкурсу піаністів В. Крайнєва
(конкурс не відбувся у зв’язку з
карантином);
--підготовка ст. Стадної Н. до
виступу з Камерним оркестром
КМАМ (концерт не відбувся у зв’язку
з карантином)
ЗАПЛАНОВАНО
--концерт фортепіанних ансамблів
студентів 2 курсу фортепіанного
відділу – травень 2020, КМАМ;
--концерт класу у ДШМ м. Українка,
травень 2020;
--концерт
Проведення Майстер класів.
--ІI міжнародна Орф - конференція
"Елементарне музикування К.Орфа:
від розвитку музичних здібностей до
навчання на музичних інструментах"
- демонстрація результату
креативного підходу в роботі з дітьми
та взаємозв'язку Орф-підходу та
уроків фортепіано – 09.02.2020, м.
Чернігів

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

– протягом року

Розробка алгоритму
проведення дистанційних
індивідуальних занять зі
студентами класу (Skype та
Zoom) – березень 2020

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Планування творчих заходів та
концертів, складання
індивідуальних робочих програм
для учнів школи-студії,
обговорення та аналіз творів із

Новорічний інтерактивний
концерт учнів школи-студії за
підтримки студентів класів
Разборщук К.А. та Кончиць
І.А. активним залученням
слухачів у творчий процес 22 грудня 2019

Стаття в збірці
конференції
"Використання Орфпідходу на уроках
фортепіано"
Пройшла
поглиблений курс з
Орф-педагогіки "Рух",
м.Київ, ведуча Тетяна
Черноус – 29.02.2020.
Створення
авторського онлайн
проєкту (платформа
zoom) "Креативні ідеї та
методи на музичних
уроках онлайн" –
травень 2020, по
понеділках

ZOOM- концерт класу "Музичний
вернісаж" за участю учнів школистудії та підтримки студентів. Діти
виконали власні твори – 15.05.2020;
ZOOM- концерт учнів класу
школи-студії "Весняні мотиви" (в
рамках академічного концерту) –
23.05.2020

студентами-практикантів.
Забезпечення дистанційного
навчання, обговорення зі
студентами якостей та
можливостей онлайн програм
Відвідування серії онлайнзустрічей " Правильная
педагогика в сложные времена" з
видатним Орф-викладачем США,
Дагом Гудкіним.- 2, 16,30 травня
2020року
Відвідування онлайн-зустрічей
для Орф-асоціацій всього світу "
Sunday sharings" з викладачами
Фінляндії, проект від фінської
Орф-асоціації.- 03 та 10.05 2020;

Виступ учнів на II
міжнародній Орфконференції "Елементарне
музикування К.Орфа: від
розвитку музичних здібностей
до навчання на музичних
інструментах." – 09.02.2020,
м.Чернігів

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

Сертифікат курс

професійного
розвитку
“Taste of elementary
music the Orff way”
(The Royal
Conservatory of Music,
Toronto, Canada)
"Привкус
элементарной музыки
через Орф подход"
(консерватория
Торонто), 5 часов.
Аніщенко

Особисте виконавство

Розробка алгоритму

Участь у засіданнях

Концерт з творів Ф.Шуберта,
Р.Шумана – 13.01.20, Біла вітальня
Будинку вчених НАН України.
Участь студентів класу в
творчих заходах.
--Телевна О., Козка С. –
прослуховування до концертів
Фестивалю відділу «Ювіляри
року» – 05.02.20;
--Козіянчук Ю. – участь у концерті
Фестивалю «Ювіляри року» 11.11.19, Будинок вчених НАН
України;
--Михальченко Р. – звітний
концерт студентів спеціалізації
«Фортепіано» кафедри – 25.02.20,
Біла зала КМАМ

Ольга
Вікторівна
викладач

Лопатько
Марія
Євгенівна
викладач

міжнародного науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
15.11.- 23.11. 2019.

кафедри (протягом року)

студентами класу – березень 2020
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

Відкритий урок (конкурс на
заміщення посади «Викладач»
кафедри (жовтень 2019)

Сертифікат

Редагування та

проведення дистанційних
індивідуальних занять зі

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Розробка алгоритму
проведення дистанційних
індивідуальних занять зі
студентами класу – березень 2020

СЕКЦІЯ «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКИЙ КЛАС»
Директор директор з

Складання та редагування

Організація концертів

Гіваргізова
Ірина
Миколаївна
заслужений
працівник
куль тури України
доцент
завідувачка
секції
керівник
редакторського
відділу

Дрига
Миколайович
Олександр

заслужений

підготовка до друку
статті «Сторінки історії
фортепіанного відділу
(травень-червень 2020).
Складання та
редагування буклету
ХІІ Міжнародного
конкурсу молодих
піаністів пам’яті
Володимира Горовиця –
січень – березень 2020
Розробка ідеї,
складання матеріалів
ювілейного буклету до
25-річчя Міжнародного
конкурсу молодих
піаністів пам’яті
Володимира Горовиця –
грудень 2019 – березень
2020

Участь у
Міжнародному
науково-творчому
проєкті «Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до

концертних програм «ЛютийФест2020» - 24-28.02.2020, Біла зала
КМАМ
Розробка анотацій та ведення
концерту «Вокальні цикли» 28.02.20, Біла зала
Участь студентів класу в концертах
КМАМ
Участь студентів класу в концертах
«Лютий Фест-2020» :
Провіз М., Кліменко І., Зінов’єва К.
Робота в дорадчих органах КМАМ
--член Художньої ради

Семінар практикум «Виконавська
інтерпретація нотного тексту,від
конструктивного до художнього".
Тема: «Вокальні цикли 21ст.
О.Злотник. Облачность» в рамках
Міжнародного науково-творчого
проєкту «Сучасне музикознавство та
виконавство в соціокультурному
контексті: від теоретичного
музикознавства до виконавської

громадських зв'язків,ХІІ
Міжнародного конкурсу
молодих піаністів пам’яті
Володимира Горовиця
(перенесено на жовтень 2020)
Налаштування навчального
процесу для студентів у режимі
онлайн за допомогою Viber,
Rugram, e-mail – березеньчервень 2020
Складання індивідуальних
робочих планів студентів класу –
вересень, січень, червень 2019-20

фестивалю «ЛютийФест2020» - 24-28.02.2020, Біла
зала КМАМ
Організація роботи секції в
режимі онлайн – березень –
червень 2020.
Проведення Атестаційного
екзамену з предмету
«Концертмейстерський клас»
ОКР «Бакалавр» (за
допомогою платформи
ZOOM) - 09.06.2020

Коригування навчальних
програм – лютий-березень 2020:
--«Концертмейстерський клас»
ОКР «Бакалавр»;
--«Концертмейстерський клас»
ОКР «Магістр»;
--«Концертмейстерська
практика» ОКР «Бакалавр»;
--«Концертмейстерська
практика» ОКР «Магістр».
Розробка та втілення моделі
вимог, щодо проведення
Державного атестаційного іспиту
з предмету
"Концертмейстерського класу" в
умовах дистанційного навчання.
Розробка програми Спільного
проєкту "Вокальна музика в
супроводі роялю" за участі

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)
Організація концерту
Спільного проєкту катедри
"Академічний спів" та комісії
"Концертмейстерський клас".
"Вокальна музика в супроводі
роялю".(класи С.Боровик,

працівник
куль тури України
старший викладач

виконавської практики»

практики» - 19.11. 2019.

Отримано Сертифікат
№60/19-37 обсягом 90
годин ( 3 кредити ЕСЕІ,
15-23 листопада 2019
року Київ)

Проведення фестивалю КМАМ
#ЛютийФест – Біла зала, 24 -28.02.
2020
Особисте виконавство
Виконання акомпанименту камерновокальних творів Л.ван Бетховена у
Концерті-присвяті "Бетховен-250" 28.02.2020, #ЛютийФест 2020
Розробка макету афіши Фетивалю
#ЛютийФест – 2020 – січень 2020

катедри "Академічний спів" –
класи С.Боровик, О.Дриги листопад2019
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

О.Дриги) - листопад 2019
ЗАПЛАНОВАНО
Участь в оргкомітеті з
підготовки 12 Міжнародного
конкурсу молодих піаністів
пам’яті В.Горовиця – квітень
2020 (перенесено на жовтень
2020)

Концертна діяльність студентів
класу:
- участь у фестивалях "Рими грудня"
– 18-19.12.2019, "#ЛютийФест 2020"
– 24-28.02. 2020;
-участь у концерті "Вокальна музика
в супроводі роялю" – листопад 2019.

Нікульнікова
Тетяна
Іванівна
викладач

Сертифікат
Міжнародного науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
15-23.11.2019.

Особисте виконавство
Участь у концерті викладачів
кафедри в рамках Міжнародного
науково-творчого проєкту «Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті: від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики» - 19.11. 2019
Участь студентів в творчих заходах
академії:
--А. Артамонова: фестиваль «Рими
грудня» грудень 2019 р.; концерт
«Глієр та його учні» Будинок вчених,
лютий 2020 р.; концерт до 8 березня
Будинок вчених, березень 2020 р.;

Розробка методики
дистанційних занять в умовах
карантину – березень 2020
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020
Виконання обов’язків
секретаря Державної комісії
атестаційного іспиту
«Концертмейстерський клас» 10.06.2020.

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)
Організація і проведення
Атестаційного іспиту
«Концертмейстерський клас»
- 10.06.2020 ( в програмі
Zoom)
Підготовка та забезпечення
Атестаційного іспиту відео
записами державних програм
студентів-випускників –

Лопатинський
Ілля
Михайлович
викладач

Сертифікат
Міжнародного науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
15-23.11.2019.

--Р. Голюк: концерт "Вокальна музика
в супроводі роялю" – листопад 2019;
--В. Шинкаренко: фестиваль «Лютийфест» - лютий 2020 р.

Проведення заліку з предмету
«Концертмейстерський клас»
для студентів 1-го курсу в онлайн
режимі – травень – червень 2020

Особисте виконавство
Участь у концерті викладачів (в
якості концертмейстера) кафедри в
рамках Міжнародного науковотворчого проєкту «Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті: від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики» - 19.11. 2019,
Біла вітальня Будинку вчених НАН
України;
--концерт у рамках Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
викладачів мистецьких шкіл та ВНЗ
1-4 рівня акредитації. Солістка Алла
Родіна(сопрано), Концертна зала
Маріупольської школи мистецтв.
31.10.2019 р.
Участь у 3-й Всеукраїнській
науково-практичній
конференції
викладачів мистецьких шкіл та ВНЗ
1-4 рівня акредитації «Актуальні
проблеми
сучасної
мистецької
педагогічної традиції та інновацій»
31.10.2019 – 2.11.2019, Маріуполь;

Забезпечення
дистанційного Участь в оргкомітеті з
навчання на період карантину - підготовки та проведення 3
березень-червень 2020 р.
Міжнародного конкурсу
піаністів «Київ» - 28.10.194.11.19.Київ.
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
ЗАПЛАНОВАНО
студентів класу - червень 2020
Участь в оргкомітеті з
підготовки 12 Міжнародного
конкурсу молодих піаністів
пам’яті В.Горовиця – квітень
2020 (перенесено на жовтень
2020)

Концертна діяльність студентів
класу
--участь у проектах
концертмейстерського класу КМАМ

червень 2020

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

ім..Глієра «Рими грудня» та
«ЛютийФест»;
Кречковська
Роксолана
Олегівна
Викладач,
концертмейстер

Концертна діяльність студентів
класу
--підготовка бакалавра 2 курсу
Манильчук Катерини до участі в
концерті «Вокальна музика у
супроводі роялю» (29 листопада
2019р., Біла зала);
--підготовка бакалавра 2 курсу
Сандоваль Олмос Марсело до участі
у концерті проєкту
концертмейстерського класу
«ЛютийФест» (24 лютого 2020 р.,
Біла зала);
Особисте виконавство у якості
концертмейстера
--підготовка до виступу та супровід
студента 4 курсу Корольова Бориса
на конкурсі «Гра з оркестром» (07
грудня 2019р., Біла зала);
--участь у звітному концерті
Кафедри виконавських дисциплін №2
КМАМ ім. Р. М. Глієра (20 лютого
2020р., Малий зал НМАУ ім. П. І.
Чайковського).
Вступне слово та проведення:
- концерту проєкту «Рими грудня»
(19 грудня,Біла зала);
- концерту фестивалю «ЛютийФест»

Розробка освітніх програм та
індивідуальних планів студентів
ОКР «Молодший спеціаліст»
(серпень-вересень 2019р.);
Виконання обов’язків
відповідального секретаря
Приймальної комісії (підготовка
нормативної документації,
створення конкурсних
пропозицій - протягом року).
Робота у складі Художньої Ради
КМАМ ім. Р.М.Глієра (протягом
року);

Організація та проведення
вступної кампанії (протягом
року).
Організація дистанційної
форми навчання на ОКР
«Молодший спеціаліст»
(березень-червень 2020р.)
Участь в організації концерту
проєкту «Рими грудня» (19
грудня, Біла зала);
Ічасть в рганізації концерту
фестивалю «ЛютийФест» (24
лютого 2020р.,Біла зала)

Забезпечення
дистанційного
навчання на період карантину - Участь у засіданнях секції
та кафедри (протягом року)
березень-червень 2020 р.

(24 лютого 2020р.,Біла зала)

Слобченко
Юлія
Олександрівна

викладач

Сікалова

Нагородження
Почесна Грамота з
нагоди 105-річчя
НМАУ ім. П.І.

Особисте виконавство у якості
концертмейстера
--участь у концерті пам'яті Леоніда
Шухмана. - 02.10. 2019, Актова зала
КМАМ ім. Р. М. Глієра;
--супровід програми в концерті класу
Ільчука М.В. – 24.10.2019, ДМШ №4,
м.Київ;
-- ст. Катерина Антонова (спів) концерт українських композиторів
ювілярів - 10.02.2020, Будинок
вчених НАН України;
--ст.Катерина Антонова (спів) концерт пам'яті Тараса Шевченка,
09.03.2020, Будинок вчених НАН
України.
Участь у конкурсах уякості
концертмейстера:
-- New Year stars зі студентом Ван
Чжанці (спів) - 22.12.2019, ДМШ
№32;
Концертні виступи студентів класу:
-- Тетяни Антонюк та Ван Чюнь
(спів) в проекті конц. класу " Рими
грудня" - 20.12.2019- Біла зала
КМАМ ім. Р.М. Глієра

Проведення відкритого
уроку зі студенткою Тетяною
Антонюк за темою:
" Принципи роботи у
концертмейстерському класі
на прикладі романсів Е. Гріга і
пісень О. Білаша" - 02.11.2019,
КМАМ імені Р. М. Глієра,

Студенти класу - переможці
конкурсів
- студ. М. Федорова – 3 премія
VІІ Міжнародного конкурсу

Підготовка та розробка
індивідуальних робочих планів
студентів класу протягом року.
Пошуки нових методичних

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Олена
Вадимівна
старший
викладач
(сумісник)

Ільїн
Анатолій
Миколайович
заслужений діяч
мистецтв України
професор
(сумісник)

Чепіга
Ніна
Федорівна

Чайковського
(листопад 2019).

"Перлини мистецтва", 16-17.11.19,
Київ
Концертні виступи студентів класу
- студ. І. Куцевол - "Вокальна
музика у супроводі роялю" - 29.11.19,
Актова зала КМАМ;
- студ. Б.Бойко - "Рими грудня"
20.12.19, Біла зала КМАМ.
Робота у складі журі
VІІ Міжнародному конкурсі
"Перлини мистецтва" (16-17.11.19,
м.Київ); отримана подяка за участь у
роботі журі та професійну підготовку
студентів
Робота в дорадчих органах
Член Методичної Ради фортепіанного
факультету НМАУ ім. П.І.
Чайковського.
Участь студентів класу в творчих
заходах кафедри:
-- ст. 4 курсу О. Лєеонов - участь у
Фестивалях «Рими грудня»
20.12.2019) та «ЛютийФест» (24 –
28.02.2020)
Робота в дорадчих органах
Член науково – методичної ради
фортепіанного факультету НМАУ ім.
П.І.Чайковського
Особисте виконавство
Виступ у концерті «Вечір пісні та
романсу» - 20.12.2019

засобів, педагогічних прийомів у
зв^язку з новою формою занять
(дистанційне навчання).

Підготовка та розробка
індивідуальних робочих планів
студентів класу - протягом року.
Пошуки нових методичних
засобів, педагогічних прийомів у
зв^язку з новою формою занять
(дистанційне навчання за
допомогою Viber).

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

Участь у проведенні занять
випускників бакалаврату та
магістратури заочного відділу
онлайн за допомогою Viber,

Участь у засіданнях
кафедри протягом року.

заслужена
артистка України

Виступ у концертах «Лютий Фест»
24-28.02.2020

WhatsApp, Skype, Zoom: спів
вокальної партії творів
програми державного іспиту
березень – травень 2020 року.

Особисте виконавство
--участь у прослуховуваннях
концерту фестивалю «Рими
грудня» - грудень 2019;
--виступ у концерті «Вечір пісні та
романсу» - 20 грудня 2019;
--проведення репетицій зі
студентами до концертів
фестивалю «Лютий Фест»
січень - лютий 2020;
--виступ у концертах «Лютий
Фест» 17-23 лютого 2020;
--концерт Дж. Гершвін Пісні та
дуети. Центр Халом - грудень
2019;
--концерт «Класика у фантазіях та
імпровізаціях», Tauer gallery січень 2020
--концерт «Вокальна лірика на
слова українських поетів класиків. Р. Смоляр «зерном
живим дрімало слово» Житомирська філармонія - січень
2020;
--концерт в Будинку органної
музики м. Біла церква «Ф.Гендель.
Ода королеви Анни» - березень
2020

Забезпечення занять з
випускниками бакалаврату та
магістратури заочного відділу
онлайн за допомогою Viber,
WhatsApp, Skype, Zoom:
виконання вокальної партії
творів програми державного
іспиту березень –травень 2020
року.

концертмейстер

Ліпітюк
Єлизавета
В’ячеславівна
заслужена
артистка
України
концертмейстер
(сумісник)

Участь у засіданнях
кафедри - протягом року.

Єрошкіна
Катерина
Олександрівна
концертмейстер
(сумісник)

Сертифікат
Міжнародного науковотворчого проєкту
"Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики". КМАМ
ім.Р.Глієра 15.1123.11.2019

Особисте виконавство:
--участь в «Концерті камерної
музики» викладачів кафедри в рамках
Міжнародного науково-творчого
проєкту "Сучасне музикознавство та
виконавство в соціокультурному
контексті: від теоретичного
музикознавства до виконавської
практики» - 19.11.2019, Київський
Будинок вчених НАН України;
--вистава в Оперній студії НМАУ ім.
П.І. Чайковського, опера «Іоланта» П.
І. Чайковського, партія Лаури.
02.11.2019;
--вистава в Оперній студії НМАУ ім.
П.І. Чайковського, опера Дж. Верді
«Травіата», партія Флори. 20.11.2019;
--вистава в Оперній студії НМАУ ім.
П.І. Чайковського, Дж. Верді"
Травіата", партія Флори., 29.01.2020;
--участь у прослуховуваннях до
концерту фестивалю «Рими грудня» грудень 2019;
--виступ у концерті «Вечір пісні та
романсу» - 20 грудня 2019, КМАМ ім.
Р.М.Глієра;;
--виступ у концертах «Лютий Фест»17-23 лютого 2020, КМАМ ім.
Р.М.Глієра;

Доповідь "Творчий вклад
народної артистки України Л. Д.
Лобанової в розвиток української
вокальної школи".в рамках
наукової конференції НМАУ ім.

Участь у проведенні занять
випускників бакалаврату та
магістратури заочного відділу
онлайн за допомогою Viber,
WhatsApp, Skype, Zoom: запис
та спів вокальної партії творів
програми державного іспиту
березень –травень 2020 року.

Участь у засіданнях
кафедри протягом року.

П.І.Чайковського «Мистецькі
родини» - 29.11.2020, Малий зал
Чайченко
Іван
Іванович
заслужений артист
України
концертмейстер
(сумісник)

Шаповал
Сергій
Миколайович
Концертмейстер
(сумісник)

Протасов
Віталій
Германович
викладач

Особисте виконавство
Виступ у концерті «Вечір пісні та
романсу» - 20.12.2019
Виступ у концертах «Лютий Фест»
24-28.02.2020

Участь у проведенні занять
випускників бакалаврату та
магістратури заочного відділу
онлайн за допомогою Viber,
WhatsApp, Skype, Zoom: спів
вокальної партії творів програми
державного іспиту березень –
травень 2020 року.

Участь у засіданнях
кафедри протягом року.

Особисте виконавство

Участь у проведенні занять
випускників бакалаврату та
магістратури заочного відділу
онлайн за допомогою Viber,
WhatsApp, Skype, Zoom: спів
вокальної партії творів
програми державного іспиту
березень – травень 2020 року.

Участь у засіданнях
кафедри протягом року.

Виступ у концерті «Вечір пісні та
романсу» - 20.12.2019
Виступ у концертах «Лютий Фест»
24-28.02.2020

СЕКЦІЯ «ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ»
Особисте виконавство
Підготовка та розробка
Концерти оркестру, що відбулись:
робочого плану студентського
13.09.2019 – 20.09.2019 04.10.2019
симфонічного оркестру
18.10.2019 - 01.11.2019 -08.11.2019 КМАМ на 2019-2020 навчальний
19.11.2019 - 06.12.2019 - 13.12.2019 -- рік – серпень-вересень 2019.
14.02.2020 -28.02.2020
Репертуар:
-Л.Бетховен – Симфонія № 7
Д.Шостакович – Концерт для скрипки
№1
С.Прокофьєв – «Поручик Кіже»
М.Мусоргський – «Пісні та пляски
смерті»

Участь у засіданнях
кафедри протягом року.
Підготовка та проведення
репетицій студентського
симфонічного оркестру –
вересень 2019 – березень 2020

Д.Шостакович – Сюїта «Гамлет»
Є.Станкович – Концерти для скрипки
з оркестром №1,2,3
С.Прокофьєв – Симфонія-концерт для
віолончелі з оркестром
С.Прокофьєв – Симфонія № 7
С.Прокофьєв – Симфонія-концерт для
віолончелі з оркестром
С.Прокофьєв – Концерт для скрипки з
оркестром № 2
Л.Бетховен – Концерт для скрипки з
оркестром
Л.Бетховен – Симфонія № 4
Творчій вечір Г.Абаджана
Л.Бетховен – Симфонія № 1
Л.Бетховен – Симфонія № 6
Й.Брамс – Концерт для фортепіано з
оркестром № 1
Й.Брамс – Концерт для скрипки і
віолончелі з оркестром
Л.Бетховен – Симфонія № 4
Л.Бетховен – Симфонія № 8
Я.Сібеліус – Симфонічна поема
«Фінляндія»
Я.Сібеліус – Концерт для скрипки з
оркестром
К.Нільсен – Концерт для флейти з
оркестром
Концерти КМАМ ім.Р.М.Глієра
23.11.2019 – Л.Бетховен – Концерт
для скрипки з оркестромсоліст –
А.Белов,
Л.Бетховен – Симфонія № 8
29.01.2020 – Л.Бетховен – Концерт
для скрипки (версія для фортепіано)

соліст – Г.Павлов
ЗАПЛАНОВАНО
12.03.2020 – «Глієр та його учні»
С.Прокофьєв – Симфонія № 1
Р.Глієр – Концерт для арфи та
симфонічного оркестру
26.03.202 – Звітний концерт
С.Прокофьєв – Симфонія № 1
М.Лисенко – Арія Тараса з опери
«Тарас Бульба»
Р.Глієр – Концерт для арфи та
симфонічного оркестру
Квітень – Травень: три концерти, в
програми яких мали входити твори
репертуару цього навчального року
та нові твори:
З.Кодаї – «Танці з Галанти»
Ф.Лист – Концерт для ф-но № 1
В.Моцарт – Концерт для двох
кларнетів з оркестром

Венгер
Ярослав
Вікторович
викладач
(сумісник)

Сертифікат
Міжнародного науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
15-23.11.2019.

Участь в Міжнародному науковотворчому проєкті “Сучасне
музикознавство та виконавство
в соціокультурному контексті від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики.”-15-23.11.19:
Проведення Майстеркласу:
“Виконавська інтерпретація нотного
тексту: від конструктивного до
художнього.” -18.11.19, клас №25
КМАМ ім. Р.М.Глієра;
Участь у концерті викладачів
кафедри в рамках Міжнародного
науково-творчого проєкту - 19.11.

Підготовка та розробка
індивідуальних робочих планів
студентів класу протягом року
Обговорення з учнями класу
методичної літератури:
К.Макіннон. «Гра напамʼять»;
Л. Моцарт. «Моя школа гри на
скрипці».
Спільний перегляд
майстеркласу William Primrose.
Lectures and Masterclasses
https://www.youtube.com/watch?v=
2o4nTRvxngE

Участь у засіданнях
кафедри протягом року.

Макій
Андрій
Сергійович
Викладач
(сумісник)

Certificate №60/19-29
Міжнародного проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: Від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»

2019, Біла вітальня Будинку вчених
НАН України;
Особисте виконавство:
--концерт в Малому залі НМАУ ім.
П.І. Чайковського – 04.11. 2019;
--концерт у Великому залі НМАУ ім.
П.І. Чайковського 18 листопада 2019.
Творча зустріч з майстром
смичкових інструментів Лутцевим
В.Д. – 08.05.2020, м. Шостка
ЗАПЛАНОВАНО
Концерт класу - травень 2020.
(скасовано в зв’язку з коронавірусом).

Забезпечення онлайн навчання
студентів на період карантину за
допомогою сучасних
технологій з використанням
програм ZOOM, Skype, Viber.

Особисте виконавство
01.08.19-20.09.19
Виступ у складі Kyiv Mozart Quartet
програми «Франц Шуберт» на
фестиваль у місті Маріуполь та
концерт у київському «Будинку
актора»
25.09.19-10.10.19
Участь у майстер класі у складі
Kyiv Mozart Quartet під керівництвом
Сергія Бреслера (Jerusalem Quartet)

Підготовка студентів до
конкурсу на краще виконання
малої форми. (грудень 2019)

21.10.19-21.11.19
Виступ у складі квартету «Бетховен,
Брамс» у Київському будинку актора
.
23.11.19-10.12.19
Виступ у складі квартету у програмі
«Моцарт та Шуберт» разом з
кларнетистом Олегом Морозом,
Київський будинок актора

Підготовка студентів
(Мєдвєдєва,Столєтня) до
конкурсу на заміщення вакантних
посад артистів оркестру
Підготовка студентів до
конкурсу на краще виконання
поліфонії (травень 2020)

Організація дистанційного
навчання під час карантину

19-23.11.19
Участь у концерті викладачів
кафедри в рамках міжнародного
проекту «Сучасне музикознавство та
виконавство в соціокультурному
контексті: Від теоретичного
музикознавства до виконавської
практики» разом з викладачем
Саковською Н.В.
07.01.20-27.01.20
Виступ у складі квартету в
програмиі«Равель і Брамс» разом з
піаністом Антонієм Баришевським у
Київському будинку актора
20.01.20-06.02.20
Виступ у складі Kyiv Mozart Quartet в
програмі «Моцарт і Лятошинський»
разом з піаністом Антонієм
Баришевським
10.02.20-08.03.20
Виконання у складіі Kyiv Mozart
Orchestra сольної партії у творі В.А.
Моцарта Sinfonia Concertante для
скрипки і альта Es-dur разом зі
скрипалькою Ольгою Шелешковою

Заяць
Ольга
Валеріївна
викладач
завідувачка секції

Сертифікат
Міжнародного науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному

Особисте виконавство
Участь у концерті викладачів кафедри
в рамках науково-творчого проєкту
“Сучасне музикознавство та
виконавство в соціокультурному
контексті від теоретичного
музикознавства до виконавської

Корегування робочих програм
для ОКР Бакалавр, Магістр:
- Фах «Віолончель»;
- Фах « Контрабас»;
- Квартет;

Організація та проведення
студентського конкурсу на
краще виконання творів малої
форми -25.11.19.
Підготовка та проведення
концерту студентів у рамках
фестивалю «ЛютийФест» -

ОСІ/Камерний
ансамбль

Артемук
Тетяна
Федорівна
концертмейстер
(сумісник)

контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
15-23.11.2019.

практики.” – 19.11.2019, Біла вітальня
Будинку вчених НАН України;
ЗАПЛАНОВАНО
--Концерт з нових камерних творів
О.Яковчука -23.03.20;
--Концерт з маловідомих творів для
віолончелі та фортепіано епохи
класицизму -травень 2020
(перенесено у зв’язку з карантином).
Творчі заходи секції:
-- конкурс на краще виконання творів
малої форми -25.11.19, Актова зала
КМАМ;
--концерт студентів у рамках
фестивалю "Лютий-фест"- 26.02.2020;
--звітний концерт студентів ОСІ та
камерного ансамблю – 10.03.2020,
Актова зала КМАМ;
ЗАПЛАНОВАНО
--студентський конкурс на краще
виконання поліфонічного творутравень 2020 (перенесено).
Особисте виконавство
Участь у Міжнародному конкурсіфестивалі «Platinum Orfey» у якості
концертмейстера. (15-18.02.2020р.)
Участь у Міжнародному фестиваліконкурсі «21» Century Art» у якості
концертмейстера. (01.03.2020р.)
Участь у прослуховуванні в оркестр
Національного будинку органної та
камерної музики (червень, 2020р.)

- Педагогічна практика.
Забезпечення лекційних та
індивідуальних занять онлайн у
форматі ZOOM, Skype, Viber на
період карантину.
Розробка нових форм контролю
студентів у зв'язку з карантином.
Підготовка та розробка
індивідуальних робочих планів
студентів класу протягом року

Забезпечення онлайн навчання
студентів на період карантину за
допомогою сучасних
технологій з використанням
програм ZOOM, Skype, Viber.

,лютий 2020.
Підготовка та проведення
звітного концерту студентів
ОСІ та камерного ансамблю,
лютий-березень 2020.
Організація проведення
заліків, атестаційних та
переводних іспитів у інтернет
форматі ZOOM , відеозаписів
у зв'язку з карантином травень-червень 2020.

Участь в організації та проведенні
сольного концерту студента Київської
академії мистецтв ім.М.І.Чембержі
С.Недериці (24.02.2020)

Госачинський
Олександр
Сергійович
викладач
(сумісник)

Стажування в ВСО
ім.П.І.Чайковського,
клас В.І.Фєдосєєва –
грудень 2019, Москва

Виконані Симфонії
П.І.Чайковського №1,
6, Симфонія №10
Д.Шостаковича,
Концерт для
віолончелі
М.Вайнберга

Підготовка та розробка робочих
Особисте виконавство.
Диригент і худ.керівник оркестра планів оркестру протягом року
Gosorchestra - КиївМузік Фест:
дебют з творами сучасних
українських композиторів С.Крутіков, С.Пилютиков,
О.Костін, К.Цепколенко,
З.Алмаші) – вересень 2019;
Концертний тур оркестра
Gosorchestra «Пісні британських та
американських рок і по груп Дніпро, Рівне, Івано-Франківськ,
Тернопіль, Житомир, Львів,
Ужгород – січень – лютий 2020
Конкурс-відбір на стажування в
класі В.І.Фєдосєєва в ВСО
ім.П.І.Чайковського. – грудень
2019.
Участь Камерного оркестру
КМАМ у творчих заходах:
--Т.Альбіноні. Концерт для труби і
камерного оркестра (перекладення
А.Красотова), соліст - Іван
Шавлай;
--Andre Waignein. Рапсодія для
саксофона з оркестром
(симфонічний малий склад) соліст Віталій Туник;

Підготовка та проведення
репетицій студентського
камерного оркестру –
вересень 2019 – березень 2020

--Maтіас Мун. Концерт для
віолончелі та камерного оркестра
соль мінор, соліст А.Подик;
--Іван Карабиць. Симфонієтта для
струнного оркестру;
--Ф.Шопен. Концерт для ф-но №2,
2-3частини, солістка Надія Стадна.
Гумінська
Вероніка
Валентинівна
викладач

Участь студентів класу в творчих
заходах КМАМ:
--«Концерт мексиканської музики» студенти Медіна П.(підгот.
відділення) та Елізальде Х.(3 к.
бакалавр) - 03.11.2019, Міжнародний
центр мексиканської культури в
Україні;
--сольний концерт Мордак А. (ст.3 к.
бакалавр) - 14.02.2020, ДМШ №12;
--сольний концерт Мордак А. (ст.3 к.
бакалавр) - 27.02.2020,зал
Херсонського музичного училища;
-- Жигарєва І. (4 к. бакалавр) – участь
у звітному концерті секції ОСІ в
рамках фестивалю «ЛютийФест»27.02.2020, Біла зала КМАМ
Участь студентів класу у конкурсах
-- Жигарєва І. (4 к. бакалавр) –
отримала І премію конкурсу онлайн
«Київський колорит» - 12.06.2020
Участь студентів класу в заходах
секції.
Концерт класу скрипки - 02.04.2020
ДМШ №3 (Мала зала);

Розробка й написання Робочої
програми для бакалаврів « Фах»
(скрипка)

Концерт скрипкової музики
- 18.02.2020, музей М.
Лисенка.

Розробка й написання Робочої
програми для магістрів «Фах»
(скрипка)

Онлайн атестація студентів
класу методом здійснення
відеозапису виконання
поточної програми у повному
обсязі - 03.04.2020.

Робота у складі Конкурсної
комісії у Державному
академічному естрадносимфонічному оркестрі 10.02.2020
Роботау складі Атестаційної
екзаменаційної комісії Кафедри
виконавських дисциплін №1 –
іспит «Фах» - 17.06.2020
Робота у складі Екзаменаційної
комісії (дистанційно) 18.06.2020 Робота у складі атестаційної
комісії кафедри - 31.10.2019,
23.12.2019 - Актова зала КМАМ
Підготовка та розробка
індивідуальних робочих планів

Участь у засіданнях
кафедри протягом року.

Жолдакова
Вілена
Олександрівна
кандидат
музикознавства
доцент

Конопляна
Ольга
Ігорівна

Сертифікат науковотворчого проєкту
“Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики.”

Концерт випускників секції 20.05.2020 –ДМШ №3 (Велика зала).

студентів класу протягом року

Доповідь "Стабільні та мобільні
елементи артикуляції в процесі
інтерпретації музичного твору на
прикладі Сонати для скрипки та
фортепіано #2 М. Скорика" на
науково-практичній конференції
"Проблеми аиконавства:від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики" в рамках
науково-творчого проєкту “Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики.” – 20.11.2019.
Майстер-клас на тему "Розвиток
музичного мислення та технології
виконавства учнів молодших класів
ДМШ та ДШМ" – 25.09.2019 р. (15
клас КМАМ ім. Глієра)
Участь у засіданні обласної
методичної секції та проведення 25.09.2019 р. (15 клас КМАМ ім.
Глієра)
ЗАПЛАНОВАНО
Робота у складі журі.
Член журі обласного конкурсу
скрипалів - 22 березня, 2020 року
(перенесено)

Робоча програми з дисципліни
«Педагогічна практика»
(бакалавр) – січень 2020
Проведення лекційних та
індивідуальних занять в
інтернет-форматі у зв'язку з
карантином – березень-травень
2020

Особисте виконавство
--концерт Італійської муз ики 23.11.2019, музей «Хлібня»;
--концерт «Італійське Бароко» -

Проведення індивідуальних
Розробка нових форм
контролю студентів у зв' язку з занять в інтернет-форматі у
зв'язку з карантином –
карантином – березень 2020

Розробка нових форм контролю
студентів у зв' язку з карантином
– березень 2020.

Підготовка учнів школистудії до прослуховування та
звітного концерту студії 12.12.2019 р.
ЗАПЛАНОВАНО
Підготовка учнів школистудії до концертів в рамках
фестивалю "Шевченківський
березень" (перенесено).

березень-травень 2020

викладач
(сумісник)

Яцко
Лариса
Мирославівна

концертмейстер

Диплом III
Міжнародного онлайнконкурсі «Чарівні
фантазії» (студентка
Малашина Д, здобула
першу премію).

23.01.2020, музей «Хлібня»;
Концерт «Пори року. Зима» 28.02.2020, музей «Хлібня»;
Творчий вечір композитора
Б.Стронька - 29.03.2020, Музей
В.Косенка;
--концерт «Чарівність музики
Й.Брамса» - 30.04.2020. Кірха
св.Катерини;
--концерт класичної музики. 25.05.2020, Галерея Тауерс;
15.07.2020. Концерт «Легенди про
квіти».

Співпраця з викладачами
інших навчальних закладів,
створення спільного музичного
проекту з використанням
цифрових технологій – березень –
червень 2020

Особисте виконавство
У складі ансамблю «Memoria»
приймала участь у Всеукраїнській
науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Виховання
духовності особистості у контексті
реалізації цілей сталого розвитку
України», 27 лютого 2020р., м.Київ.

Вивчення методичної
літератури:
Ознайомилась з майстеркласом
Ісаака Перельмана (Youtube)
Опрацювала музикознавську
книгу про інструментальні
концерти у творчості Бетховена:
«Бетховен 3. Виконання та
Інтерпретація» М.Томашевський
та М.Чренкоф (Краків 2006)
Прослухала Скрипковий концерт
Концерт D-dur Бетховена у
виконанні Ісаака Перельмана
(Youtube)
Прослухала концерт Андреа
Бочеллі «Музика надії» наживо
через онлайн трансляцію з
Домського собору в Мілані.
Прослуховування та коментарі
записів партій студентів під
акомпанемент, записаний мною
раніше для онлайн навчання.

Інтерв’ю на Українському радіо в
передачі «Екотренд» за темою
«Екологічна освіта».
Прослуховування до звітного
концерту зі студенткою Діаною
Малашиною - 20 лютого 2020.
Участь у звітному концерті
скрипкового відділу з Діаною
Малашиною – 05.03.2020.
Організаційна робота
(за індивідуальним планом) Робила
записи акомпанементів концертів та
надсилала студентам для домашнього

Зробила відео записи
акомпанементів концертів та
надсилала студентам для
домашнього опрацювання.
Забезпечення проведення
Атестаційного екзамену з
«Педагогічної майстерності»
студентів ОСІ на платформі
ZOOM

опрацювання. Робила запис в залі зі
студенткою Елізою Реєс Концерту
«Аделаїда» Моцарта для екзамену.

Сертифікати,
дипломи:
- XXІ Міжнародних
педагогічно-мистецьких
читань пам’яті
кандидат
мистецтвознавства професора О.П.
Рудницької. Неперервна
педагогічна освіта ХХІ
доцент
століття. НАПН
УКРАЇНИ ІПО І О Д ім.
І. ЗЯЗЮНА. Відділ
змісту і технологій
педагогічної освіти.
8 годин – 0,3 кредити;
- Семінар-практикум
для викладачів
мистецьких закладів
рамках IІI Відкритого
Міжнародного
Багатожанрового
учнівського та
студентського конкурсу

Туріна
Олена
Андріївна

Участь у роботі конференцій
--27 лютого 2020 р - Всеукраїнська
науково-практична конференція
«Виховання духовності особистості у
контексті реалізації цілей сталого
розвитку України»:
- член оргкомітету;
- доповідь «Становлення еталонних
моделей краси життя в контексті
сталого розвитку України»;
- музичне привітання учасникам
конференції від КМАМ
--08.12.2019 - Науково-методична
конференція провідних викладачів
України «Актуальні проблеми та
інноваційні тенденції сучасної
педагогіки» в рамках V
Всеукраїнського конкурсу
«Дніпровські хвилі»:
-член журі;

Розробка тем для викладання
онлайн та екзаменаційних білетів
з предметів «Методика
викладання гри на музичному
інструменті», «Історія
виконвавства», «Методиковиконавський аналіз
педагогічного репертуару»
Забезпечення дистанційного
навчання студентів - 01.03.2020 –
16.06.2020
Підготовка та розробка
індивідуальних робочих планів
студентів класу протягом року

мистецтв «Чарівні
фантазії» - 16 травня
2020 року м. Бердянськ.
6 годин – 0,3 кредити
--Сертифікат VІ
Міжнародного
багатожанрового
конкурсу учнівського та
студентського
мистецтва
«Чорноморські вітрила»
за участь у семінарі –
практикумі (12 годин),
м.Запоріжжя
-Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Виховання духовності
особистості у контексті
реалізації цілей сталого
розвитку україни»
Міністерство
енергетики та захисту
довкілля України,
Міністерство освіти і
науки України,
Національна академія
педагогічних наук
України, Державна
екологічна академія
післядипломної освіти
та управління,
Громадська рада з
питань співпраці з
церквами та

-доповідь «Формування
національного стилю в музичному
мистецтві сучасної України», м. Київ
--16.05.2020 - дистанційний семінарпрактикум для викладачів «Творчі
методи роботи як шлях до розвитку
успішного учня» в рамках IІI
Відкритого Міжнародного
Багатожанрового учнівського та
студентського конкурсу мистецтв
«Чарівні фантазії». М. Дніпро;
--07.07.2020 – доповідь на семінаріпрактикумі «Євроінтеграційні
тенденції розвитку української
мистецької освіти ХХІ століття» для
викладачів мистецьких закладів
(онлайн) в рамках
- доповідь «Оновлення методики
викладання фахових музичних
дисциплін онлайн в умовах
всесвітньої пандемії та домашнього
карантину», м. Київ - 15-17.05.2020
м. Бердянськ.
Майстер класи:
03.11 2019 – в рамках конкурсу
«Київський колорит»;
-08.12. 2019 року - в рамках V
Всеукраїнського академічного
студентського та учнівського конкурс
музичного мистецтва «Дніпрові
хвилі».
Робота у складі журі :
--VIII Всеукраїнський студентський

релігійними
організаціями при
Міністерстві освіти і
науки України;
- За активну участь у
круглому столі та
проведення майстеркласів - 03.11 2019,
конкурс «Київський
колорит»;
- За активну участь у
круглому столі та
проведення майстеркласів - 8 грудня 2019
року, V Всеукраїнський
академічний
студентського та
учнівського конкурс
музичного мистецтва
«Дніпрові хвилі».
Нагороджена
Грамотою від
Державної екологічної
академії післядипломної
освіти та управління
Міністерства енергетики
та захисту довкілля
України. «За майстерне
виконання концертної
програми» - Київ,
28.11.2019;
--Диплом учасника
фестивалю. «Диво
музика» - Васильків
2019р.

та учнівський конкурс музичного
мистецтва «КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ»
(01.11-03.11 2019 року, м. Київ);
--V Всеукраїнський академічний
студентського та учнівського конкурс
музичного мистецтва «Дніпровські
хвилі» 6 - 8 грудня 2019 року, м.
Дніпро;
-- VІ Міжнародного багатожанрового
конкурсу учнівського та студентсь кого мистецтва «Чорноморські
вітрила», 5-7.07.2020, м.Запоріжжя
--IV Всеукраїнський конкурс
професійного музичного мистецтва
«Чарівний камертон»
7 – 9 лютого
2020 року, м. Дніпро;
IІI Відкритий Міжнародний
Багатожанровий учнівський та
студентський конкурс мистецтв
«Чарівні фантазії» 15-17 травня
2020 року м. Бердянськ. Проводився
дистанційно.
Студенти класу – переможці
конкурсів:
--Діана Малашина - Лауреат Першої
премії Першого онлайн міжнародного
олайн-конкурсу «Чарівні фантазії»,
15-17.05.2020, Бердянськ;
--Олександра Коваленко - Лауреат І
премії Першого міжнародного олайнконкурсі «Чарівні фантазії 2020», 1517.05.2020, Бердянськ;

диплом лауреата І
ступеню VІ
Міжнародного
багатожанрового
конкурсу учнівського та
студентського
мистецтва – 57.07.2020, м.Запоріжжя;
Інтерв’ю на
Українському радіо в
передачі «Екотренд» за
темою «Екологічна
освіта».

--Родріго Мартінез Еспін - Лауреат
Першого ступеня VІІІ
Всеукраїнського студентського та
учнівського конкурсу «Київський
колорит» -03.11.2019.
--Реєс Реєс Луз Єлиа- диплом
лауреата І ступеню VІ Міжнародного
багатожанрового конкурсу
учнівського та студентського
мистецтва «Чорноморські вітрила» –
5-7.07.2020, м.Запоріжжя;
Участь студентів класу в концертах
КМАМ:
-- Діана Малашина - звітний концерт
секції ОСІ кафедри виконавських
дисциплін КМАМ ім.Р.Глієра на
сцені КНУ ім. Т.Шевченка,
05.03.2020.

Некляєва
Ярослава
Олегівна
викладач
(сумісник)

Особисте виконавство
Концерт «Звуки арфи». Партія арфи
у складі тріо (арфа, альт, флейта)
23.01.2020 - Дім «Майстер клас».
Участь у проекті «Нотр Дам де Парі»,
партія арфи в оркестрі. 14-16.02.2020
Л.Нікель –«Реквіем миру» для
змішаного хору і камерного
ансамблю, партія арфи у квінтеті 24.02.2020, Національна Філармонія
України
Концерт «Арфатектура: Тріо», Партія
арфи у складі тріо (арфа, альт,

Забезпечення дистанційного
навчання студентів - 01.03.2020 –
16.06.2020
Робоча програма «Фах» (арфа,
бакалавр) – січень-лютий 2020
Робоча програма «Фах»
(арфа,магістр) - січень-лютий
2020
Робоча програма «Педагогічна
практика» (арфа, бакалавр) січень-лютий 2020
Підготовка та розробка
індивідуальних робочих планів
студентів класу протягом року

флейта) - 01.03.2020 –клуб «ІКОН» м.
Харків
ЗАПЛАНОВАНО
НАС «Київська камерата» - камерний
концерт – 17.05.2020 , «Атріум Хол»,
(м.Київ, перенесено на осінь).
Концертна діяльність студентів
класу
Участь студентів в онлайн марафоні у
мережі Facebook «Glowing harp
online» - 10.04.2020

Морозова
Янжима
Володимирівна
кандидат
мистецтвознавства
викладач
(сумісник)

Особисте виконавство
Участь у концертах:
--концерт «Opera vera», італійська
оперна музика, концертмейстер
симф.оркестру Misericordia. Два
відділення - 06.09.2019, Будинок
звукозапису;
--концерт «Mozart@Shoenberg»,
камерний оркестр Kyiv Mozart
orchestra. Два відділення.
22.09.2019,Fairmont grand hotel;
--концерт «Mozart@Tchaikosky»,
камерний оркестр Kyiv Mozart
orchestra. Два відділення 20.10.2019.Fairmont grand hotel;
Концерт «Гра і класики». Два
відділення - 22.12.2019, Музей
Ханенків;
--«The classic Cristmas concert»,
камерний оркестр Kyiv Mozart
orchestra. Два відділення - 26.12.2019

Участь у дистанційній
Всеукраїнській науковопрактичній конференції
«Новаторські ідеї в галузі
струнно-смичкової педагогіки».
«Esta-Україна». 15.04; 22.04.2020.
Підготовка та розробка
індивідуальних робочих планів
студентів класу протягом року
Забезпечення дистанційного
навчання студентів - 01.03.2020 –
16.06.2020

23.12.2019. Підготовка та
виступ на прослуховуванні до
держіспиту студентки
В.Гаркун. А.Казелла. Концерт
для скр., 1ч. Червона зала
КМАМ ім.Р.М.Глієра.
17.06.2020. Підготовка і
виступ на державному іспиті
з фаху студентки В.Гаркун.
Обговорення іспиту (онлайн)
18.06.2020. Підготовка і
виступ на переводному
екзамені з фаху студентів
К.Демянчук, М.Клименко,
С.Корж (онлайн)

- Концертгебау, Амстердам;
--«Cristmas concert», камерний
оркестр Kyiv Mozart orchestra. Два
відділення - 04.01.2020, Fairmont
grand hotel.
--участь у концерті «Італійське
бароко», Концерт в одному відділенні
- 23.01.2020, Кірха Св.Катерини;
--участь у Міжнародній меморіальній
церемонії пам’яті жертв Голокосту
«Шість мільйонів сердець». Струнний
квартет «Cordes», 27.01.2020. зал
Київської міської держадміністрації;
--концерт до дня Св.Валентина,
струнний квартет «Cordes».
Концерт в одному відділенні 14.02.2020. Гімназія №59
ім.О.М.Бойченка.
--концерт «Mozart@Tchaikosky»,
камерний оркестр Kyiv Mozart
orchestra. Два відділення - 01.03.2020,
Fairmont grand hotel;
--концерт «Mozart@Salieri», камерний
оркестр Kyiv Mozart orchestra. Два
відділення - 08.03. 2020, Fairmont
grand hotel.
9.12.2019. Участь у ТВ-передачі
«Ранковий настрій», КРТ. Струнний
квартет «Cordes».
Концертна діяльність студентів
класу
20.02.2020. Виступ на
прослуховуванні до звітного
концерту секції студентів В.Гаркун

(4й бак.), М.Клименко (2й бак.),
К.Демянчук (1й бак.). КМАМ
ім.Р.М.Глієра.
27.02.2020. Виступ студентки
К.Демянчук (1й к. бак.) у звітному
концерті секції на фестивалі
«ЛютийФест2020». Біла зала КМАМ
ім.Р.М.Глієра.
07.03.2020. Виступ студентки М.
Клименко (2й к. бак.) у звітному
концерті секції КМАМ ім.Р.М.Глієра.
Музичний салон КНУ
ім.Т.Г.Шевченка.

Павлов
Андрій
Олександрович
викладач

Сертифікат
Міжнародного науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
15-23.11.2019.
Підвищення
професійної
майтерності на літній
академії MDW (Wien
University of Music and
Art) серпень 2019

Семінар-практикум “Скрипка та
сучасна музика або двадцять поглядів
сучасного композитора на
можливості інструмента” у рамках
Міжнародного науково-творчого
проєкту “Сучасне музикознавство та
виконавство в соціокультурному
контексті: від теоретичного
музикознавства до виконавської
практики”: збір матеріалів,
підготовка, виступ - 19.11.19, Актова
зала КМАМ;
Виступ на Всеукраїнській науковопрактичній концеренції “Новаторські
ідеї в галузі струнно-смичкової
педагогіки — 2020”, організатор Європейська Асоціація Викладачів
Струнників ESTA Україна - 22.04.20
(дистанційно)
Особисте виконавство

Підготовка та розробка
індивідуальних робочих планів
студентів класу протягом року
Вибір та складання
послідовності програми концерту
класу листопад 2019
Забезпечення дистанційного
навчання студентів - 01.03.2020 –
16.06.2020
Підготовка до запису другої
частини Концерту для 4х скрипок
Г.Телємана (разом зі студентами
коледжу та бакаларвату КМАМ)
для публікації у Facebook на
сторінці КМАМ - квітеньтравень 2020 року - онлайн
Звукорежисерська робота із
записом для Facebook сторінки

Участь у концерті викладачів
кафедри в рамках Міжнародного
науково-творчого проєкту “Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті: від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики” - 19.11.19
Сольний концерт в залі Філармонії
м.Біла Церква - 30.08.19
Сольний концерт в Центрі Культури
Уваровський Дім (Ворзель) - 01.09.19
Виступ в концерті «Камерна музика
І. Дорфмана та О. Бен Амоца» (Національна Філармонія України) 18.09.19
Виступ в концерті «Камерна музика з
Sed Conra Ensemble» на Kyiv
MusicFest - 06.10.19
Сольний концерт у Великій залі
Інституту музики імені Ф.Шопена
(Варшава) - 18.10.19
Сольний концерт барокової музики
в Музеї Ханенків (Київ) -28.10.19
Виступ в концерті «Камерна
музика із Sed Conra Ensemble» у
Малому Залі НМАУ
ім. П.Чайковського - 07.11.19
Сольний концерт із Sed Conra
Ensemble на фестивалі “Прем'єри
сезону” - 19.11.19
Сольний концерт та майстер-клас в
м.Краматорськ - 13.12.19
Сольний концерт «Скрипкові сонати
Л.Бетховена» - Житомирська обласна
філармонія - 01.02.20
Сольний концерт «Скрипкові сонати

КМАМ - травень 2020
Розробка афіші класного
концерту – листопад 2019
Підготовка студентів до
концерту класу
(коледж,бакалаврат,магустратура
КМАМ) в Червоній залі КМАМ
09.11.19

Л.Бетховена» - Хлібня, Софія
Київська - 06.02.20
Підготовка та запис сольного
камерного концерту за сприяння
Радіо Ісландія - 22.06.20
Камерна музика із NotaBene
Chamber Group у колонному залі
Націолнальної Філармонії України
ЗАПИС 2-х СД «Шедеври
української музики 70-90 років ХХ
століття» - липень 2020
Виконавська діяльність студентів
класу
Концерту класу – 09.11.2019, Актова
зала КМАМ
Запис другої частини Концерту для
4х скрипок Г.Телємана (разом зі
студентами коледжу та бакаларвату
КМАМ) для публікації у Facebook на
сторінці КМАМ - квітень-травень
2020 року - онлайн
ЗАПЛАНОВАНО
Підготовка студентів до концерту
класу Перенесено на наступний
навчальний 2020/2021 рік
Сен-Санс Інтродукція та РондоКапричіоззо із New Era Orchestra у
Харківській обласній Філармонії
Перенесено
Камерна музика із NotaBene
Chamber Group у колонному залі
Націолнальної Філармонії України
Перенесено на наступний

концертний сезон

Шульга
Валерія
Валеріївна
концертмейстер

Сертифікат
Міжнародного науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
15-23.11.2019.
Підвищення
професійної
майтерності на літній
академії MDW (Wien
University of Music and
Art) серпень 2019

Особисте виконавство
Участь у концерті викладачів
кафедри в рамках Міжнародного
науково-творчого проєкту “Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті: від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики” - 19.11.19
Сольний концерт в залі Філармонії
м.Біла Церква - 30.08.19
Сольний концерт в Центрі Культури
Уваровський Дім (Ворзель) - 01.09.19
Виступ в концерті «Камерна музика
І. Дорфмана та О. Бен Амоца» (Національна Філармонія України) 18.09.19
Виступ в концерті «Камерна музика з
Sed Conra Ensemble» на Kyiv
MusicFest - 06.10.19
Сольний концерт у Великій залі
Інституту музики імені Ф.Шопена
(Варшава) - 18.10.19
Сольний концерт барокової музики
в Музеї Ханенків (Київ) -28.10.19

Виступ в концерті «Камерна
музика із Sed Conra Ensemble» у
Малому Залі НМАУ
ім. П.Чайковського - 07.11.19
Сольний концерт із Sed Conra
Ensemble на фестивалі “Прем'єри
сезону” - 19.11.19
Сольний концерт та майстер-клас в
м.Краматорськ - 13.12.19

Підготовка та розробка
індивідуальних робочих планів
студентів класу протягом року
Забезпечення дистанційного
навчання студентів - 01.03.2020 –
16.06.2020

Участь у концерті студентки О.
Федорченко (Біла Зала КМАМ)
30.12.19
Сольний концерт «Скрипкові сонати
Л.Бетховена» - Житомирська обласна
філармонія - 01.02.20
Сольний концерт «Скрипкові сонати
Л.Бетховена» - Хлібня, Софія
Київська - 06.02.20
Підготовка та запис сольного
камерного концерту за сприяння
Радіо Ісландія - 22.06.20
Виконавська діяльність студентів
класу
Відео запис ансамблю В.ГаркунВ.Шинкаренко для публікації на
Facebook сторінці КМАМ - КвітеньТравень 2020 року
ЗАПЛАНОВАНО
Підготовка студентів до концерту
класу Перенесено на наступний
навчальний 2020/2021 рік
Концерт класу камерного ансамблю
Перенесено на наступний навчальний
2020/2021 рік

Участь у ювілейному концерті
вокального ансамблю AlterRatio у
Національній Філармонії України
перенесено на жовтень 2020 року
Участь у концерті класу
студентів В.Козіна Перенесено
Підготовка ансамблів до участі у
конкурсі. Перенесено на наступний

навчальний 2020/2021 рік

СЕКЦІЯ «КАМЕРНИЙ АНСАМБЛЬ»
Гомон
Тетяна
Василіна
Кандидат
музикознавства
доцент

Підготовка до друку
методичних статей з
проблематики предмету
«Камерний ансамбль»
професора
НМАУ
ім. П. І. Чайковського
Царевич
І. С.
–
орієнтовний
час
видання -жовтень 2020
року.
Підготовка до друку
рукописів та написання
вступної статті до
видання фортепіанних
творів Бориса
Лятошинського 1910-х
років – орієнтовний час
видання - листопад
2020 року.
Підготовка до друку
рукописів та написання
вступної статті до
видання невідомих
скрипкових п’єс Бориса
Лятошинського –
орієнтовний час
видання - листопад
2020 року.
Наповнення
офіційного веб-сайту
Бориса Лятошинського
– орієнтовний час
презентації сайту

Майстер клас в рамках
Міжнародного науково-творчого
проєкту «Сучасне музикознавство та
виконавство в соціокультурному
контексті: від теоретичного
музикознавства до виконавської
практики» КМАМ ім. Р. Глієра –
16.11.2019 року, клас №25 КМАМ ім.
Р.М.Глієра
Участь у підготовці заявки до УКФ
проекту «Невідомий Лятошинський»
– грудень 2019 року.
Особисте виконавство
Участь в концерті викладачів
кафедри в рамках Міжнародного
науково-творчого проєкту «Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті: від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики» КМАМ
ім. Р. Глієра –19.11.2019 року, Біла
вітальня Будинку вчених НАН
України

Написання робочих програм:
«Камерний
ансамбль»
ОКР
«Бакалавр»
та
«Магістр»
факультету
виконавського
мистецтва та музикознавства
КМАМ ім. Р. Глієра – грудень
2019 року.
Підготовка та розробка
індивідуальних робочих планів
студентів класу протягом року

Організація дистанційного
навчання у період
загальнодержавного
карантину березень-червень
2020 року.
Участь в організації :
--проєкту «Лятошинськийгала» в рамках міжнародного
фестивалю « Bouqet Kyiv
Stage» – час проведення серпень 2020 року;
--ювілейного концерту з
нагоди 125-річчя Бориса
Лятошинського в Колонному
залі Національної філармонії
України 23.09. 2020 року.

листопад 2020 року.
Сертифікат
Міжнародного науковотворчого проекту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
КМАМ ім. Р. Глієра –15
– 23.11.2019 року.

Дашак
Євген
Леонідович
Старший викладач
(сумісник)

Доповідь «Тембральна та штрихо- ва
майстерність концертмейстера в класі
дерев’яних духових інстру- ментів»
на науково-практичній конференції
«Проблеми виконав- ства; від
теоретичного музикозна -вства до
виконавської практики» у рамках
міжнародного
науково-творчого
проєкту «Сучасне музикознавство та
Диплом
кращого виконавство в соціокультурному
концертмейстера IV контексті:
від
теоретичного
Міжнародного
музикознавства
до
виконавської
конкурсу
музичного практики» 15.11.2019
мистецтва у номінації
«Кларнет» у рамках Доповідь «Риси пізнього романтизму
ХVI
Міжнародного в музиці ХХ ст. на прикладі
фестивалю «Харківські “Романтичного
концерту”
для
асамблеї» - (Харків, фортепіано з оркестром Й. Маркса».
10.2019р.).
на ХХ ювілейній міжнародній
Почесна
грамота
Міністерства
культури України за
вагомий
особистий
внесок
у
розвиток
української культури і
музичного мистецтва 11.2019 р.

конференції
Диплом за великий науково-практичній
«Молоді
музикознавці»
(8-10.01.2020,
внесок у професійну

Налаштування та організація
процесу дистанційного навчання
з усіма моїми студентами
кафедри виконавських дисциплін
№ 1 та предметної комісії
камерного ансамблю КМАМ
імені Р. М. Глієра та студентами
кафедри спеціального фортепіано
№ 2 НМАУ імені П. І.
Чайковського у програмах Zoom,
Skype, Messenger, Viber, Telegram
- березень-червень 2020 року –

Член атестаційної комісії на
державному іспиті з
камерного ансамблю кафедри
виконавських дисциплін № 1
ФММ КМАМ імені Р. М.
Глієра (дистанційно). 15.06.20
Проведення іспиту з
камерного ансамблю
магістрів І курсу навчання
кафедри виконавських
дисциплін № 1 ФММ КМАМ
імені Р. М Глієра. 20.06.20
(дистанційно)

музичну
освіту
та
високий
рівень
підготовки
учасників
ХVI
Всеукраїнської
відкритої
музичної
олімпіади
«Голос
Країни»
(Київ,
11.2019р.).

КМАМ імені Р.М. Глієра)

Диплом
кращого
концертмейстера VIII
Міжнародного
конкурсу виконавців на
духових та ударних
інструментах «Сурми
Буковини»
(Чернівці,
12. 2019 р.)

ЗАПЛАНОВАНО
5. 04.04.20 - в рамках предмету
«Методика викладання у Вищій
школі»
мала
бути
прочитана
методична лекція перед магістрами І
року
навчання
фортепіанного
факультету
НМАУ
на
тему:
«Тембральна
та
штрихова
майстерність концертмейстера в
класі
дерев’яних
духових
інструментів» (захід перенесено
через карантин).
7. 18. 05.20 – у Малому залі
НМАУ мав відбутися концерт класу –
спільний проект із залученням моїх

Майстер-клас для концертмейстерів м.Києва «Вдосконалення майстерності концертмейстера дерев’яних духових інструментів» (на основі
практичного досвіду роботи в класі
флейти та кларнету) на запрошення
Подяка за
високу Київського Міського Методичного
професійну
Центру
закладів
культури
та
майстерність та активну навчальних закладів - 20.11.2019,
культурноВелика зала ДМШ № 3 ім. В. Косенка
просвітницьку
діяльність
VI Участь студентів О. Леонова (фп.) та
Всеукраїнського
Г. Павлова (скр. )у звітному концерті
відкритого
конкурсу кафедри виконавських дисциплін № 1
класичної
музики (секція ОСІ та камерного ансамблю) у
«Обрії класики» - (Київ, Мистецькому салоні КНУ імені Т. Г.
11.2019р.).
Шевченка – 04.03.2020.

Подана до друку стаття
«Спогади про Вчителя»
(0,75 д.а.) у збірку до
90-річчя
від
дня
народження
І.
М.
Рябова».
Сертифікат

Міжнародного
науково-творчого
проєкту «Сучасне музикознавство та виконавство в соціокультурному контексті:
від теоретичного
музикознавства до
виконавської практики» - 15-23.11.2019

студентів кафедри спеціального
фортепіано НМАУ імені П. І.
Чайковського та секції камерного
ансамблю КМАМ імені Р. М. Глієра
(концерт
перенесений
через
карантин).
Особисте виконавство

30.09.2019 – концерт кларнетової
камерної музики в рамках ХVI
Міжнародного фестивалю
«Харківські асамблеї» в дуеті з О.
Продовжена
робота Шебетою-Драганом (Українанад дисертацією на Німеччина) у Великому залі ХНУМ
тему «Фортепіанна та імені І. П. Котляревського;
камерно-інструментальна творчість Йозефа 09.10.2019 – концерт флейтової
Маркса: художній та камерної музики в дуеті з асистентомНМАУ
ім.
П.
І.
жанровий
контекст, стажистом
Чайковського
Катериною
Юрченко
у
специфіка перетвореМалому
залі
НМАУ;
ннятрадицій» (науко–
концерт
«Його
вий
керівник
– 14.10.2019
кандидат
мистецтво- величність Кларнет» в рамках
знавства,
професор проекту Заслуженого діяча мистецтв
України Г. Макаренка у Великому
Л.С. Неболюбова,
кафедра історії світової залі Будинку вчених.
музики НМАУ імені 15.10.2019 – участь у концерті
камерної духової музики в рамках
П.І. Чайковського).
Фестивалю музики Левка Колодуба у
Подано
до
друку Малому залі НМАУ ім. П. І.
статтю
на
тему Чайковського.
«Романтичний концерт» 23.10.2019 – концерт кларнетової
для
фортепіано
з камерної музики у дуеті з директором
оркестром Й. Маркса в Conservatorio Superior de Vigo
аспекті естетики пізньо- професором Естебаном Валверде
го романтизму» (0, 75 д. (Іспанія) в Малому залі НМАУ ім.

а.), збірка статей «Київ П.І.Чайковського.
ське музикознавство», 22, 24, 25.10.2019 – участь як
випуск 60).
концертмейстера у майстер-класах
Естебана Валверде (Іспанія);
.
28.10.19 – концерт камерної духової
музики
у
Національному
педагогічному університеті імені М.
П. Драгоманова;
30.10.19 – участь у концерті пам’яті
В. О. Шерстюка у Колонному залі НФ
України;
04.11.19 – участь у концерті камерної
музики у рамках IV Фестивалю
«Присвята Майстру» пам’яті І. М.
Рябова в дуетах з професором НМАУ
імені П. І. Чайковського Катериною
Полянською (віолончель) та солістом
оркестру Національної опери України
Ярославом Венгером (альт) в Малому
залі НМАУ;
07.11.19 – участь у концерті з творів
Ф. Якименка в дуеті з професором
НМАУ Катериною Полянською у
рамках ІІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Україна.
Європа. Світ» у фойє Малого зала
НМАУ;
18.11.19 – участь у заключному
концерті IV Фестивалю «Присвята
Майстру» пам’яті І. М. Рябова в дуеті
з солістом оркестру Національної
опери України Ярославом Венгером
(альт) у Великому залі НМАУ;
19.11.19 – участь у концерті
викладачів кафедри виконавських
дисциплін КМАМ імені Р. М.Глієра у

рамках
міжнародного
науковотворчого
проекту
«Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному
контексті:
від
теоретичного музикознавства до
виконавської практики» у Білій
вітальні Будинку вчених НАН;
26.11.19 – участь як концертмейстера
у майстер-класі Юліана Мілкіса
(кларнет, США);
02.02.20 – концерт вокальноінструментальної камерної музики з
творів французьких композиторів
XIX-XX cт. у ансамблях з лауреатами
міжнародних
конкурсів
Юлею
Риссак-Ткаченко (колоратура) та
Мирославою Сіренко (флейта) у Артцентрі
імені
І.
Козловського
Національної оперети України;
03.02.20 – вечір пам’яті професора В.
К. Турбовського у Малому залі
НМАУ імені П. І. Чайковського
(виконання, організація та підготовка
концерту);
07.03.20 – концерт камерної музики
«Чарівна флейта» у ансамблях з
лауреатами міжнародних конкурсів
Мирославою Сіренко (флейта) та
Оксаною Круцько (флейта) у Артцентрі
імені
І.
Козловського
Національної оперети України.
ЗАПЛАНОВАНО
квітень 2020 року – мав відбутися
концерт
кларнетової
камерної
музики у дуеті з директором
Conservatorio Superior de Vigo

професором Естебаном Валверде
(Іспанія) у Малому залі НМАУ імені
П.
І.
Чайковського
(концерт
перенесений через карантин).
Сертифікат
Кільчицька
Анна Орестівна 13.10., 19-20.10.19 –
викладач

Участь у
міжнародному
українськопольському проекті
обміну молоддю
«Театрали – майстри
малої сцени» за
підтримки програми
Erasmus+, м. Бжозів,
Польща.
Сертифікат
15-17.11.19.
Міжнародний науковотворчий проєкт
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
19.11.19. Вступне слово
і ведення програми.
Міжнародний науковотворчий проект.
Концерт викладачів

Особисте виконавство
Участь у майстер-класі
В. Клосевича (клавесин)– 1517.11.2019, Актова зала КМАМ
Участь у майстер-класі Йорга
Халубека. (клавесин) - 08.10.19. ФМЗ
НМАУ ім. П.І. Чайковського.
Участь у музичній виставі «Роман у
листах», заснована на листуванні
Р. Глієра з М. Ренквіст (партія
фортепіано) - 09.10. 19. Ворзельський
центр культури «Уваровський дім».
Участь у концерті класу клавесина
доцента О. Жукової: сольний виступ,
вступне слово і ведення програми,
участь в організації та проведенні
концерту - 21.10.19.
Участь у конкурсах і концертах
XVI Всеукраїнська олімпіада
«Голос країни» - ІІ премія, номінація
на Гран Прі - 8-9.11.19.
Всеукраїнський Різдвяний
бароковий тур - 09-15.12.19:
09.12. – Херсон
10.12 – Миколаїв

Забезпечення дистанційного
навчання.

Участь у засіданнях
кафедри.

Освоєння інформаційних
ресурсів та платформ для
проведення онлайн-занять зі
студентами:

Участь в організації та
проведенні ХХV Фестивалю
мистецтв «Шевченківський
березень».
Участь в організації та
проведенні майстер-класу
В. Клосевича - 15-17.11.2019,
Актова зала КМАМ

кафедри виконавських
дисциплін №1.
20.11.19. Міжнародний
науково-творчий проект
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики». Виступ на
конференції. Тема
доповіді –
«Фортепіанна творчість
М. Клементі: жанровосемантичний,
методичний та
виконавський аспекти
(на прикладі сонати Cdur ор.33 №3)»

Полстянкина
Ірина
Петрівна
Заслужений діяч

Участь у вебінарі
«Webinar series: Possible
Future(s) of Creative
Economies in postCOVID-19 Europe» - 12

11.12 – Одеса
15.12 – Колонний зал ім. М. Лисенка
НФУ
27.01.2020 р. - Малий зал НМАУ ім.
П.І. Чайковського. Концерт класу
Богдани Півненко.
27.02.2020 р.- Біла зала КМАМ ім.
Р.М. Глієра. Проект #ЛютийФест.
Концерт камерно-інструментальної
музики - вступне слово і ведення
програми.
04.03.2020 р. - Мистецький салон
КНУ ім. Тараса Шевченка. Творчий
звіт кафедри виконавських дисциплін
№1 (ОСІ, камерний ансамбль) вступне слово і ведення програми.
15.03.2020 р - Фойє Малого залу
НМАУ ім. П.І. Чайковського.
Концерт, присвячений 335-річчю
від дня народження Й.С. Баха сольний виступ
18.03.2020 р. Мистецький салон КНУ
ім. Тараса Шевченка. Творчий звіт
камерного оркестру КМАМ ім.
Р.М. Глієра (творчий керівник і
диригент – О. Госачинський).
Виконання партії контінуо та
фортепіано.
СЕКЦІЯ ПРАКТИКИ
Розробка та реалізація науковоРозробка робочої програми
творчого проєкту «Студенти та
навчальної дисципліни
майстри» школа виконавської
«Організація концертної та
майстерності, майстер-класи
гастрольної діяльності» Бакалавр
видатних виконавців - протягом року - грудень 2019

Участь у засіданнях кафедри.
Організація майстер класів
13 вересня 2019 база

мистецтв України
доцент

травня 2020
13 - 20 жовтня 2019
року. Творчий проєкт
за програмою
ERASMUS +
«Teatralia - mistrzowie
małej sceny» (м.Бжозів
) Польща
Міжнародний
польсько-український
проєкт обміну
молоддю,
організатором якого є
«Fundacja Promocji i
Rozwoju Bieszczad»
(Польща)
співорганізатори
Громадська організація
«Центр розвитку
творчості «Лілея»
(Україна).
Студенти та викладачі
КМАМ ім.Р.Глієра
(керівник Анна
Кільчицька)
17-27 листопада 2019
участь студентів
коледжу КМАМ
ім.Р.Глієра (духовий
відділ ) у програмі
ERASMUS + ( УкраїнаПольща)

Розробка концепції конкурсу на
«Гру з оркестром» для студентів
КМАМ ім.Р.Глієра - грудень 2019
Участь у роботі ХІ міжнародного
конкурсу піаністів імені І.Падеревського у якості почесного гостя
фіналу конкурсу - (Бидгощ, Польща
19-24 листопада 2019)
Робота у журі Національного відбору
міжнародного телевізійного проєкту
«Класичне Євробачення 2020» березень 2020 ( Суспільне
телебачення України)
ЗАПЛАНОВАНО
Розробка концепції проведення
міжнародного конкурсу молодих
піаністів пам’яті В.Горовиця,
Старша група (листопад 2019 –
лютий 2020 ) відтерміновано на
жовтень 2020.
5.Розробка концепції проведення
міжнародного проєкту «Kyiv Summer
Music Academy june-july 2020» січень 2020 ( скасовано у зв’язку з
COVID 2019 ) .
Березень-червень 2020 –
редагування, організаційний та
технічний супровід відео-контенту
творчих робіт студентів КМАМ для
розміщення у соціальних мережах
https://www.facebook.com/GlierKyivM

Оновлення робочої програми
навчальної дисципліни
«Організація концертної та
гастрольної діяльності» Магістр грудень 2019
Розробка робочої програми
навчальної дисципліни
«Менеджерська практика»
Бакалавр 9 у співавторстві з
І.Карабиць – грудень 2019
Розробка робочої програми
навчальної дисципліни
«Менеджерська практика»
Магістр - грудень 2019
Забезпечення занять в умовах
дистанційного навчання березень - травень 2020
Забезпечення засобів
діагностування для контролю на
кваліфікаційних іспитах на
отримання додаткових
кваліфікацій ( бакалавр 025,
магістр 025 ) - травень 2020
Організаційне, технічне та
методичне забезпечення
проведення Державних іспитів на
отримання додаткових
кваліфікацій ( бакалавр 025,
магістр 025 ) - червень 2020
Забезпечення дистанційного
навчання.
Освоєння інформаційних
ресурсів та платформ для
проведення онлайн-занять зі

оркестру «Київські солісти»
19.00 - майстер – клас
Макса Рисанова (альт, Велика
Британія )
14-15 вересня 2019 відкрита
репетиція оркестру «Київські
солісти» соліст, диригент
Макс Рисанов (альт, Велика
Британія ) НФУ запрошені
студенти та викладачі КМАМ
17- 19 ( на вибір) вересня
2019 КМАМ ім.Р.Глієра
майстер-клас АХМЕД
ДІКІНСОН (гітара) Куба
За підтримки Посольства
Республіки Куба в Україні
"Від YESTERDAY до PENNY
LANE"
25 вересня 2019 КМАМ
ім.Р.Глієра майстер – клас
Дениса Северина ( віолонч.,
Швейцарія) у рамках
проекту “ArtCelloFestival”
4 жовтня 2019 КМАМ
ім.Р.Глієра концерт та творча
зустріч з Кирилом Кедуком
(фортепіано, Білорусь )
15 листопада 2019 майстер клас та творча зустріч з
Вадимом Неселовським (
фортепіано , США) для

unicipalAcademyOfMusic/
https://www.youtube.com/channel/UCV
IDqXv8fAiAf9Q4touPfTA/featured

студентами:

Травень - червень 2020 редагування, організаційний та
технічний супровід фото-контенту
атестаційних та кваліфікаційних
іспитів КМАМ для забезпечення
звітності літньої сесії 2020

Карабиць
Іванна
Іванівна
викладач

Сертифікат
Проходження
наукового стажування
для опанування
проєктного підходу в
організації навчального
процесу в закладах

Розробка та створення текстових
матеріалів, перекладів на англійську
мову, аудіо та відео матеріалів
(соцмережі, вебсайти) міжнародних
проєктів КМАМ імені Р. М. Глієра
(Міжнародний конкурсу молодих
піаністів
пам’яті
Володимира

студентів ММЕ КМАМ
27 лютого 2020 майстер клас та творча зустріч з
Матвієм Дьоміним (флейта,
Німеччина)
Участь в організації
концертів КМАМ
13 вересня 2019 участь у
церемонії відкриття
БулгаковФест
19.00 Андрієвський узвіз 13
(Злотник, Постянкіна,
Карабиць)
23 листопада 2019 концерт із
симфонічним оркестром
КМАМ майстер-клас, творча
зустріч з професором
Дюссельдорфської вищої
школи музики Андрієм Бєловим (скрипка, Німеччина)
Лютий-березень 2020 організація звітних концертів
КМАМ ім.Р.Глієра у рамках
мистецького фестивалю
«Шевченківський березень
2020»

Оновлення робочої програми
навчальної дисципліни «Основи
музичного менеджменту в
засобах масової інформації» для
студентів бакалаврів (2019)
Оновлення робочої програми

Організаційний, технічний,
методичний
супровід
кваліфікаційних
та
атестаційних іспитів КМАМ
імені Р. М. Глієра (травеньчервень 2020).
Участь
у
засіданнях

освіти Фінляндії
(18.11.2019 – 22.11.2019)
Прослуховування
вебінарів: Франсуази
Копійки – «Юридична
сторона онлайн-школи»
(4.06.2020) та Ольги
Сімсон "Авторське
право в цифрову епоху"
(12.06.2020).

Горовиця).
Доповідь на тему “Секс та джаз” у
співавсторстві
з
професором,
доктором медичних наук, акушеромгінекологом,
сексопатологом
і
автором численних статей і декількох
книжок
Оксаною
Василівною
Ромащенко в рамках конференції
“Світ андрології та сексуальної
медицини”, присвяченої 100-річчу
професора Івана Федоровича Юнди.
В секції “Сексуальні дисфункції
жінок різних вікових груп”. (25-26
вересня 2019).
ЗАПЛАНОВАНО
Робота над доповіддю “Деякі
аспекти
нових
медійних
можливостей і засоби масових
комунікацій
для
академічних
музикантів” для Всеукраїнського
видкритого круглого столу (онлайн)
“Виклики сучасній мистецькій освіті:
прогнози,
стратегії
подолання”
(виступ перенесено на жовтень
2019).

навчальної дисципліни
«Менеджерська практика» для
студентів бакалаврів,
спеціальність: 025 «Музичне
мистецтво» (у співавторстві з І.
П. Полстянкіною), (2019).
Освоєнння програм (Google
Meet, Google Hangouts) для
проведення лекційних занять і
консультацій в програмі Zoom
(березень-травень 2020).

кафедри (протягом року).
Організвційна робота на
майстер-класах:
Вадима
Неселовського
(фортепіано,
США),
15
листопада, КМАМ ім. Р. М.
Глієра (Біла Зала);
- Матвія Дьоміна (флейта,
Німеччина),
27
лютого
КМАМ ім. Р. М. Глієра
(Червона зала).
Організвція концерту
студентів КМАМ ім. Р. М.
Глієра в рамках Культурологічного благодійного
проєкту "КОД" (Освіта.
Духовність. Культура.), (12
жовтня, 2019, Національна
академія образотворчого
мистецтва).

ПІБ викладача,
звання,
посада

ЗВІТ КАФЕДРИ ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН №2
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра
2019-2020 н.р.
Наукова
Творча робота
Методична робота
робота

Організаційна
робота

СЕКЦІЯ «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»

1.Розробка та
проведення лекцій
«Історія виконавства»
Кочерженко
Олександр
Володимирович
заслужений
працівник
культури
України
завідувач
кафедри,
професор

1. Концерти класу:
05.03.2020 (оркестрова зала,
гуртожиток)
2. Підготовка студентів до
участі у творчих заходах:
- звітні концерти та фестивалі
відділу і секції.
3. Студенти – переможці
конкурсів:
«Обрії класики»
5. Робота в журі конкурсів:
«Обрії класики»

1.Проведення майстеркласів:
2. Методичне заняття з
викладачами муз.шкіл
Київської області.
3. Підготовка та організація
зустрічі та майстер-клас
музикантами оркестру
бройих сил США.
4.Розробка умов для онлайн
проведення державних,
кваліфікаційних та перевідних
іспитів – березень 2020.
5.Коригування робочих
навчальних програм – лютий
2020:
-ФАХ «Молодший
спеціаліст»
- ФАХ «Бакалавр»
- ФАХ «Магістр»
» Бакалавр

1. Організаційно-творча
робота:
- участь у підготовці та
проведенні звітних,
святкових концертів
КМАМ;
- участь у підготовці та
проведенні звітних,
святкових концертів та
фестивалів кафедри;
- завідувач кафедри;
- проведено 10 засідань
кафедри ;
- проведення технічних
заліків 1-3 курси
- проведення академконцертів 1-3 курси
- прослуховування
випускників на допуск до
Атестаційних екзаменів

- робота у складі журі,
прослуховування
претендентів на право гри з
оркестром
Вовк Роман
Андрійович
завідувач
кафедри
дерев’яних
духових
інструментів
НМАУ імені
П. І. Чайковсько
го, заслужений
діяч мистецтв
України, доктор
філософії,
професор

Статті:
– «Колодуб. Пам’яті
митця». м. Рівне. –
Зб. Наукових праць.
Вип. 11,
2019 р., стор. 7-11
–
«До
30-річчя
заснування
класу
саксофона
в
Національній
музичній
академії
України
ім.
П.І.
Чайковського».
(У
співавторстві з В.Л.
Таран). Зб. Наукових
праць. Вип. 11, 2019
р., стор. 57-62
видана
стаття
«І
відкритий
Всекураїнський
конкурс пам’яті В.М.
–
Видана
Стаття
«Тростина кларнета»
(підгонка,
підточування
та
обігрування) Історія
становлення духової
музики в контексті

Підготовка студентів класу до
міжнародних та всеукраїнських
виконавських конкурсів, на яких
вибороли 23 лауреатських премії.
Серед них:
ІІ премія Міжнародного конкурсу
у США Silverstein Global clarinet
contest та
І премія Фестивалю «Zodiak»
(Франція) Стефана Булиги;
Майстер класи:
– ХХУІ міжнародний
фестиваль «Харківські
асамблеї» (жовтень 2019
р., Харків);
– міжнародний кларнетовий
фестиваль у м. Віго,
Іспанія, (березень 2020
р.);
Підготовка і проведення
Концертів класу (двічі на рік).
Організація і проведення
всеукраїнського конкурсу Пам’яті
В. Апатського в якості Голови
журі, а також головував на
конкурсах:
– «Обрії класики» (Київ) та

Робота над підручником
«Методичні засади
кларнетиста»
Розробка Програм до
конкурсів:
– Пам’яті Апатського;
– імені Старченка

Організація відвідування
концертів та вистав на
мистецьких майданчиках м.
Києва
Організація студентів для
участі в різних
виконавських конкурсах
Організація майстеркласів провідних
духовиків України та світу
(Дмитро Менделенко –
Україна; Корнель Волак,
Юліан Мілкіс – Канада;
Жан-Дені Міша –
(Франція); Павло Гуснар –
Польща; Матвій Дьомін –
Німеччина; Сальвадор
Ренні – Естонія-Ісландія
Нагороджений Почесною
відзнакою НМАУ ім. П.І.
Чайковського – 2019 р.

національної
культури України та
зарубіжжя. Зб. наук.
праць. Випуск 12 /
Упорядник
С.Д.
Цюлюпа. – Рівне:
Волинські
обереги,
2020. – С. 7-14
–
Передмова
до
збірника «П’єси для
юного саксофоніста»
В. Щербанюка
доповіді на наукових
конференціях:
–
доповідь
на
науковій конференції
«Стан і перспективи
розвитку
музичної
освіти
у
галузі
підготовки
виконавців
на
духових та ударних
інструментах
в
Україні»
(НМАУ,
04.11.2019р.);
– доповідь науковій
конференціії
присвяченій Т. Бьому
(15.10.2019 р.);
– доповіль на ХІ
науковій конференціії
«Постать
Л.

«Сурми Буковини» (Чернівці) –
2019 р.
Редагував та видав збірник п’є
«Мелодія» для кларнета та
фортепіано. 2019 р.

Колодуба в історії
духового
інструментального
виконавства
в
Україні» (Рівне, 2019
р.);
доповідь
на
ХІІ
міжнародній
конференції
on-line
«Тростина кларнета».
Рівне. 24.04.2020р.
рецензії:
–
рецензування
дисертаційї
на
кандидатську
дисертацію
Л.
Закопця «Львівська
гобойна
школа:
ґенеза, виконавськопедагогічні
принципи, культурні
зв’язки». 2019 р.;
–
рецензування
доповіді Д. Фонарюка
для
участі
в
Міжнародній
науковій конференції
присвяченої Т. Бьому.
2019 р.;
–
рецензія
на
навчальний посібник
В. П. Скороходова –
заслуженого деятеля

искусств
Беларуси,
доктоа
культурологии,
профессора
«Совершенствование
методики обучения
игре на кларнете»
– робота в редколегії
наукового
видання
«Історія становлення
та
перспективи
розвитку
духової
музики» Рівненського
державного
гуманітарного
університету;
– підготовка тестових
питань
для
абітурієнтів
(бакалаврів, магістрів,
асистентівстажистів);
– підготовка програм
до
міжнародних
конкурсів;
– робота у Вченій
раді НМАУ;
– робота в редколегії
наукового
видання
«Історія становлення
та
перспективи
розвитку
духової
музики» Рівненського

державного
гуманітарного
університету;
розробив
Робочі
програми
для
бакалаврів КМАМ ім.
Р. Глієра (січень 2020
р.)
Дрига Дмитро
Вікторович
Викладач

-Підготовка студентки 3 курсу
Красноглазової Мар’яни (коледж)
до участі в конкурсі
«Всеукраїнський конкурс
виконавців на дух. та удар. інстр.
пам’яті МиколиТимохи»
(березень - квітень 2019р., III
вікова категорія - 1 премія);
-підготовка студентки 2 курсу
Шустової Юлії (бакалавр) до
участі в конкурсі
«Всеукраїнський конкурс
виконавців на дух. та удар. інстр.
пам’яті МиколиТимохи»
(березень - квітень 2019р., IV
вікова категорія - 1 премія);
-підготовка та участь студентів
класу до звітних концертів
кафедри дух. та удар. інстр.
КМАМ ім. Р.М.Глієра (протягом
2019-2020рр.);
- участь у концерті камерної
музики до міжнародного науковотворчого проєкта «сучасне

-розробка освітніх програм
та індивідуальних планів
студентів ОКР «Молодший
спеціаліст, Бакалавр»;
-член журі приймальної комісії
2020 р.(підготовка
нормативної документації);
-підвищення кваліфікації в
центрі неперервної культурномистецької освіти з 4 по15
березня 2019р. та з 8 по 14
січня 2020р.;
-участь в міжнародному
науково-творчому проєкті
«сучасне музикознавство та
виконавство в
соціокультурному контексті»
(15-23 листопада 2019р.,
КМАМ ім. Р.М.Глієра , буд.
Вчених НАН України,);
-відкритий урок з
Красноглазовою Мар’яною IV
курс ОДУІ на тему «робота
над максимальною

-проведення концерту
класу (26 березня 2019р. –
Червона зала);
-відвідування зі студентами
майстеркласів професора
Естебана Вальверде
(Іспанія, 22-25 жовтня
2019р. НМАУ ім.
П.І.Чайковського);
-організація та проведення
вступної кампанії
2020р..(член журі
приймальної комісії);
-організація дистанційної
форми навчання на ОКР
«Молодший спеціаліст,
Бакалавр»
(березень-червень 2020р.);
-член журі XXII обласного
фестивалю-конкурсу
дитячої творчості «Дебют»
19 березня 2019р., будинок
культури у Києвосвятошенському районі (с.

музикознавство та виконавство в
соціокультурному контексті» (19
листопада 2019р., буд. Вчених
НАН України);
- проходження курсів онлайн на
Національній платформі з
цифрової грамотності «Онлайн
сервіси для вчителів» 27 квітня
2020;
- EDUHUB - проходження курсів
онлайн на цій платформі з
цифрової грамотності по темі:
«Діти покоління Z» (20 травня
2020р.)

досконалістю технічної форми
випускної програми» (8
лютого 2020р. КМАМ ім.
Р.М.Глієра);
-майстер клас на методичній
конференції для викладачів м.
Києва та Київської області на
тему: «Аплікатура та її
використання в якості засобу
музичної виразності» (27
листопада 2019р., Академія
мистецтв ім. П.Чубинського)

Новосілки);
-член журі XIV
Всеукраїнського конкурсу
«Класичний меридіан» (27
травня 2019р.);
-підготовка студентів до
виступів в заходах кафедри
дух. та удар. інстр.
(протягом 2019-2020рр.)

1)Надання консультацій
студентам музичних
училищ для вступу на
бакалаврат в муніципальну
академію музики ім.Р.М.
Глієра. Березень 2021р.
2) Роробка алгоритму
проведення дистанційних
занять з фаху,з студентами
класу.
Березень 2020р.
3) Підготовка та розробка
індивідуальних робочих
планів.

1) Учась у засіданнях
кафедри.
2) Підготовка студентів до
звітних концертів класу та
відділу.
3) Участь в жюрі конкурсу
"ІІ Всеукраїнський конкурс
молодих виконавців на
дер.дух. Інструм. пам"яті
В.Апатського"
Березень 2021р.

Шипак Василь
Йосипович

Участь у міжнародній
конференції
"Творчісь
В.С.Апатського в
контексті розвитку
духового мистецтва в
Україні" 22,03,21

1) Участь в роботі журі на
заміщення вакантних
місць в Національній
філармонії України
24/09/2020р.
2) Участь в роботі жюрі на
заміщення вакантних місць
в муніципальний академічний театр опери і балету
для дітей і юнацтва.
05/03/2020р.
3) Виконання сольних партій в оперних та балетних
спектаклях в Національній
опері України ім.Т.Шевченка.

Пахолюк Іван

Робота над «Робочою

Підготовка студента другого курсу Консультація студента 4-курсу

Участь у засіданнях

Іванович
викладач
кафедри

Конончук
Володимир
Остапович

програмою» з
навчальної
дисципліни –
музичний інструмент
за фахом (туба).

1.Рецензування
освітньо-професійної
програми
(бакалаврський
доцент, кандидат рівень)
за
мистецтвознавст спеціальністю
025
ва
«Музичне мистецтво»
для
Комунального
закладу вищої освіти
«Ужгородський
інститут культури і
мистецтв» (2021 р.)
2.Експертний
висновок на збірку
педагогічного
репертуару

Кордана В. до Всеукраїнського
конкурсу «Обрії класики».
Відбувся 23.11.2019р. м. Київ

Чернігівського музичного
коледжу Крокоса А.
11.11.2019 р.

Підготовка студента третього
курса коледжу Ружицького В. до
Всеукраїнського конкурсу «Обрії
класики», 23.11.2019 р. м.Київ

кафедри протягом
2019-2020 навчального
року.

Розробка методичнорекомендованого матеріалу
для «Робочої програми»
навчальної дисципліни –
музичний інструмент за
Підготовка студента другого курсу фахом. Вересень – грудень
Кордана В. до сольного виступу у 2019 р.
звітному концерті кафедри
виконавських дисциплін №2 ФММ Консультація студента 4-курсу
у малій залі НМАУ імені
Чернігівського музичного
П. І. Чайковського.
коледжу Крокоса А.
Відбувся 19.02.2020 р.
15.02.2020 р.

Підготовка до участі у
Всеукраїнських конкурсах,
концертах кафедри та
концертах класу.

1. Збірка педагогічного репертуару
для закладів фахової перед вищої
мистецької освіти України «П’єси
для солістів-інструменталістів у
супроводі естрадного оркестру» на
замовлення Державного науковометодичного
центру
змісту
культурно-мистецької
освіти.
(2019 р.)
2. Аранжування 5 творів для бігбенду та духового оркестру, що
використовуються в освітньому
процесі КМАМ ім. Р,М, Глієра
(2018-2021 рр.)
3. Перекладення 4 творів для
труби
та
фортепіано,
що

1.
Виконання
роботи
Голови
державної
екзаменаційної комісії у
Комунальному
закладі
вищої
освіти
«Ужгородський
інститут
культури
і
мистецтв»
(2018-2020 р.)

1.Виступ
з
методичною
доповіддю
«Особливості
роботи диригента над творами
для
соліста
(вокаліста,
інструменталіста)» у супроводі
духового
(естрадного)
оркестру»
на
Обласній
конференції
викладачів
закладів мистецької освіти
Чернігівської області. (2018 р.)
2.Рецензування
наскрізної
освітньої програми ПСМО за
спеціальністю 025 «Музичне
мистецтво» (2019 р.)
3.Проведення
курсів
підвищення кваліфікації для

Освоєння альтернативних
комунікативних засобів для
організації проведення
онлайн занять та запису
перевідних іспитів на
платформі YouTube.

«Популярна музика використовуються в освітньому викладачів мистецьких шкіл
для
естрадного процесі КМАМ ім. Р,М, Глієра Закарпатської області (2019 р.)
оркестр у мішаного (2018-2021 рр.)
1. 4.Відгук
на
автореферат
типу» на замовлення
кандидатської
дисертації
Державного науково«Китайська оркестрова духова
методичного центру
музика у контексті діалогу
змісту
культурнокультур» (автор – здобувач
мистецької
освіти.
ЛНМА ім. М.В. Лисенка Ден
(2021р.)
Цзя Кун) (2019 р.)
3.Експертний
висновок на збірку
педагогічного
репертуару
«Українські народні
пісні в перекладі для
валторни
та
фортепіано» » на
замовлення
Державного науковометодичного центру
змісту
культурномистецької
освіти.
(2021р.)
Кречковська
Роксолана
Олегівна
Викладач,
концертмейстер

-Підготовка студентки 2 курсу
Манильчук Катерини до участі в
концерті «Вокальна музика у
супроводі роялю» (29 листопада
2019р.,Біла зала);
-підготовка у якості
концертмейстера студента 4 курсу
Корольова Бориса до конкурсу
гри з оркестром (07 грудня

-Розробка освітніх програм
та індивідуальних планів
студентів ОКР «Молодший
спеціаліст» (серпень-вересень
2019р.);
- робота члена Художньої
Ради КМАМ ім. Р.М.Глієра
(протягом року);
- виконання обов’язків

-Проведення концерту
проєкту «Рими грудня» (19
грудня,Біла зала);
-проведення концерту
фестивалю «ЛютийФест»
(24 лютого 2020р.,Біла
зала);
-організація та проведення
вступної кампанії

Назаренко
Олена
Сергіївна
Викладач,
концертмейстер

2019р.,Біла зала);
-підготовка студента 2 курсу
Сандоваль Олмос Марсело до
участі у проєкті «ЛютийФест»
(24 лютого 2020 р.,Біла зала);
-участь у звітному концерті
кафедри №2 (20 лютого 2020р.,
Малий зал).

відповідального секретаря
Приймальної комісії
(підготовка нормативної
документації, створення
конкурсних пропозицій протягом року).

(протягом року).
-організація дистанційної
форми навчання на ОКР
«Молодший спеціаліст»
(березень-червень 2020р.).

-Всеукраїнський
конкурс
виконавців на духових та ударних
інструментах пам’яті М.Тимохи (
2019 р., м.Київ ), супровід
виступів студентів-конкурсантів, 1
лауреат ( О.Пилипчак, ІV к. ФММ,
баритон)
-Звітні
концерти
кафедри
виконавських
дисциплін
№2,
відділу оркестрових духових та
ударних інструментів, супровід
виступів студентів ( 2020 р.,
НМАУ ім. П.І. Чайковського,
КНУ ім. Т.Г.Шевченка)
-ІV Київський конкурс виконавців
на мідних духових та ударних
інструментах
серед музичних
навчальних закладів України ім.
В.Посвалюка ( НМАУ ім. П.І.
Чайковського, лютий 2020 р.),
супровід
виступів
студентівконкурсантів, 5 лауреатів, труба
(Д.Керезь ІVк.,М.Покотилов ІІІк.,
А.Гріщенко, IVк., В.Толордава,

-Підготовка
студентів
до
проведення
академічних
концертів
та технічного
прослуховування
(
репертуарний
мінімум),
протягом року
-Робота по відбору репертуару
з
концертмейстерської
практики на інструментальних
відділах коледжу та студії
КМАМ ім.Р.М.Глієра
-Робота
по
відбору
та
затвердженню репертуарного
мінімума (10 творів)
-Розробка методів проведення
дистанційних занять, в тому
числі онлайн (2020р.)
-Розробка
індивідуальних
річних навчальних планів

-Участь у засіданнях
комісії , кафедри (протягом
року)
-Участь у роботі вибіркової
комісії вступної компанії
2019 р., 2020 р.

ІVк., І.Шавлай,ІІк.,)
-Участь
у
концертах
кл.
викладачів Баланка М.Я., Гудими
М.І. ( 2019 р.), супровід виступів
студентів
Участь студентки у
концерті
спільного проєкту вокального і
концертмейстерського класів «
Вокальна музика у супроводі
роялю» ( КМАМ ім. Р.М. Глієра,
листопад 2019 р.), Є.Гречишкіна,
ІІІк., ф-но
Участь студента у концерті
проєкту
концертмейстерського
класу « Рими грудня» ( грудень
2019 р.), В.Стависький, ІІк., ф-но
Таран Уляна
Миколаївна (
провідний
концертмейстер)

Міжнародне

підвищення
кваліфікації (Вебінар)
на тему: ‘Using the
opportunities of cloud 
services on the
example of google
meet, google classroom
platforms in the
modern online

education’’. 14-21
December,2020
(Lublin, Republic of
Poland). 45 годин
Отриманий

сертифікат

Міжнародний конкурс
«Мистецтво 21-го століття»
(студентка Головко Т.) II премія.
24.11.19р.
Перший Міжнародний фестиваль
саксофоністів «Браво, Sax!»
(студент Туник В.). Малий зал
НМАУ ім. П.Чайковського.
17.12.19р.
Звітний концерт коледжу КМАМ
ім. Р.Глієра, Національний
університет ім.Т.Шевченка.
(студентка Філь А., ударні
інструменти). 12.02.20р.
Звітний концерт факультету
музичне мистецтво КМАМ

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)
та педагогічної наради
(ведення документації в
якості секретаря
педагогічної наради).
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Бондаренко
Анна Юріївна
концертмейстер

ім.Р.Глієра, НМАУ
ім.П.Чайковського, малий
зал.(студенти Головко Т.,саксофон
і Кучерявий М., флейта).
19.02.20р.
Акомпанемент-запис на
випускному екзамені магістрів
КМАМ ім. Р.Глієра, червоний зал.
(студент Кучерявий М.,флейта),
23.12.20р.
Створення аудіо та відео записів
музичного супроводу програм для
студентів під час дистанційного
навчання.
Виступи в якості
концертмейстера:
19.11.19р.- концерт класу Зайцева
Р.В. в КДМШ 32
1. Концерт класу Камишного
М.Я. Дитячій Київській
Академії мистецтв, 13.11.19
2. Конкурс на право гри з
оркестром. Чхартішвілі Є. –
ІІ місце, 07.12.19
3. Державний іспит на
здобуття ОКР «магістр»
студентки Домовесової
Регіни (хорове
диригування). Виступ в
якості партії другого роялю
в творі С.Рахманінова
кантата «Весна» (зал

1. Розробка сценарію до
Новорічного концерту в
музичній академії
«Доміарт», грудень
2019
2. Розробка програмних
вимог в форматі
дистанційного
проведення, березень
2020

1. Організація та
проведення Річного
Новорічного
концерту в музичній
академії «Доміарт»
2. Участь у засіданнях
кафедри
3. Класні години в
якості куратора І та
ІІІ курсів коледжу
(ОДУІ)
4. Організація та
проведення Zoomконференцій

Сидорченко
Володимир
Олександрович
викладач

«Думки») 20.12.19
4. Творчий вечір з нагоди 70річчя М.Я.Камишного
(НМАУ ім..Чайковського)
27.01.20
5. Проведення Творчого звіту
відділу ОДУІ «Від класики
до сучасності» (КНУ
ім..Шевченка) 12.02.20
6. Участь та проведення
Звітного концерту кафедри
вик.дисциплін №2 (НМАУ
ім..Чайковського) 19.02.20
7. Проведення Звітного
концерту Духового
оркестру (КМАМ
ім..Глієра) в НМАУ
ім..Чайковського (велика
зала) 02.03.20
8. Концерт класу Зав.кафедри,
професора Кочерженка
О.В., 05.03.20
Зробив інструментовки творів для
подальшого використання їх в
учбовому процесі:
- Ф. Мендельсон "Konzertstuck
№2 " op. 114 для 2-х кларнетів з
духовим оркестром - вересень,
жовтень 2019 р.
- Дж. Росіні Увертюра до опери
"Сорока - злодійка" для великого
складу духового оркестру,
листопад, грудень 2019 р.

(засідання кафедри
та відділу;
Атестаційні
екзамени)
5. Заступник
Головного секретаря
під час Вступної
кампанії.

 Розробка
індивідуальних планів
студентів ОКР
«Молодший спеціаліст,
Бакалавр»;

1. Організаційно-творча
робота:
- участь у підготовці та
проведенні звітних,
святкових концертів
КМАМ;
- Участь у засіданнях
кафедри протягом
2019-2020 навчального
року.

- І. Кохан "Konzertstuck a la
Feidman" - для 2-х кларнетів з
духовим оркестром - січень,
лютий 2020 р.
Зробив аудіо та відеозапис 2-х
творів оркестром для фонду
КМАМ ім. Р. М. Глієра для
подальшого розміщення на сайті
нашого учбового закладу - М.
Петерс "Car " - 1 частина сюїти
"Ford '26" , Г. Філмор марш
"Раскати грома" - березень,
квітень 2020 р.

Храпко Ігор
Васильович
викладач

1. Концерти класу
1 - .07.03 2019. Оркесторва зала . «
Від епохи Л.Вінчі до Р.Нода » ( за
участю студентів 1 – 4 курсів
музичного коледжу , музичної
академії та учнів школи студії )
2.- 16.03.2020 . Київська дитяча
школа мистецтв № 2 ім.М.І.
Вериківського.
3. Підготовка студентів до
участі у творчих заходах:
- звітні концерти та фестивалі
відділу і секції.
- музична ілюстрація лекцій в
рамках спеціального курсу
підвищення професійної
компетенції «Сучасні освітні
методики» для педагогічних
працівників мистецьких шкіл:

1.Проведення майстеркласів:
- розвиток техніки гри на
саксофоні для учнів 1-3 класів.
М.Рогатин. Дитяча школа
мистецтв.
- Основні базаві навики для
вступників в музичний
коледж.
Бориспільська ДМШ.
3.Коригування робочих
Навчальих програм –
програма навчальної
дисципліни
музичний інструмент за фахом

1. Організаційно-творча
робота:
- участь у підготовці та
проведенні звітних,
святкових концертів
КМАМ;
- участь у підготовці та
проведенні звітних,
святкових концертів та
фестивалів кафедри;
- організаційна робота з
підготовки та проведення
студентських конкурсів:
-VIII міжнародний
інструментальний конкурс
ім. Є.Станковича
-III міжнародний конкурс
виконавців на духових та

Дєдковський
Вячеслав
Вікторович
викладач

04 листопада 2019
року в НМАУ ім..П.І.
Чайковського
Участь
у
всеукраїнській
науково-практичній
конференції «Стан та
перспективи розвитку
музичної освіти у
галузі
підготовки
виконавців
на
духових та ударних

1.Борщівська школа мистецтв.
2. Рогатинська школа мистецтв ім.
Б.Кудрика.
3. Бориспільська дитяча музична
школа.
4. Студенти – переможці
конкурсів:
* 8 Міжнародний
інструментальний конкурс ім. Є.
Станковича.
ІІІ премія,( група С.) - Влад
Біляченко.
5. Робота в журі конкурсів:
1.- Міжнародний фестиваль
конкурс « Різдвяні візерунки »
2.- ІІ Всеукраїнський конкурс
молодих виконавців на деревяних
духових інструментах ім.
Володимира Апатського (
номініція саксофон )

(саксофон)
4.Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу вересень.2019.
вересень 2020
5. Робота в постійно діючих
структурах Академії
(протягом року):
-член вступної екзаменаційної
комісії факультет виконавчих
дмсцилін №2 . серпень 2020

ударних інструментах ім.
С.Томича

Основна та постійна робота
артистом
оркестру
в
симфонічному
оркестрі
українського радіо;
07.03.2020 участь у концерті
«Життя в стилі БРАСС» в
Національному органному залі у
складі камерного ансамблю.

-Розробка, планування і підбір
репертуару
з
фаху
для
академічних концертів, іспитів
та конкурсів;
-Планування репертуару з
фаху до державного іспиту;
-Розробка
і
планування
екзаменаційних
білетів
з
оркестрових труднощів до
державного іспиту;
-Консультації та майстеркласи для абітурієнтів;

-Організація
концертів
класу;
-Підготовка студентів до
прослуховування
художньою
радою
по
відбору на звітні концерти
академії;
-Підготовка студентів до
прослуховування
художньою
радою
по
відбору на право гри з
симфонічним оркестром.

Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

інструментах
в
Україні».
Тема докладу:
1)Історія викладачів
класу
тромбона
музичного училища
ім.. Р.М. Глієра;
2)Сучасні
особливості
виконання штрихів на
тромбоні.

Єременко
Валерій
Олександрович

-Розробка,
планування
та
підбір репертуару з фаху для
проведення концерту класу;
-Планування
і
підбір
репертуару
до
прослуховування художньою
радою по відбору на право гри
з симфонічним оркестром;
-Підготовка та планування
репертуару
до
звітного
концерту кафедри в Малому
залі
НМАУ
ім..П.І.
Чайковського.

Розробка та
утвердження
програми до конкурсу
до Національної
Філармонії України (
червень 2020)

Гастролі у складі оркестру
Національної опери України в
Японії( грудень 2019)
Член журі конкурсу ім. В.Т.
Посвалюка (лютий 2020)
Підготовка студента Левчука
Сергія до сольного концерту в
КДМШ 22
Концерт класу сумісний з
студентами В. Копоть 10.03.2020р.
Член журі конкурсу до
Національної Філармонії україни
(липень 2020)
Заплановано: підготовка до
міжнародного конкурсу (м.Рівне)студент В. Толордава

Розробка білетів до
державного іспиту з
оркестрових труднощів та
проведення їх у новому
форматі онлайн (червень 2020)
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу-червень 2020
Заплановано: Онлайн лекція
для викладачів музичних шкіл
на тему «Підготовка учнів до
вступу до середніх музичних
навчальних закладів»

Член приймальної комісії
до КМАМ (2019-20200
Участь у засіданнях
кафедри на протязі року та
проведення відкритих
уроків
Прослуховування записів з
фаху онлайн (під час
карантину)
Організація та проведення
в новому ондайн форматі
державного іспиту
«Оркестрові труднощі»
(червень 2020)

Пройшов
стажування у

1. Гран Прі у Всеукраїнському
конкурсі пам’яті Миколи Тимохи

Розробка алгоритму
проведення дистанційних

Участь у засіданнях

1.

рамках
міжнародного
науково-творчого
проекту
«Музична
культура
сучасності: від
наукового
осмислення до
виконавської
інтерпретації та
імпровізації».
Отримав
4.
Сертіфікат
060/03-23
15.01.2019 р.

Гудима
Микола
Іванович
Старший
викладачметодист

Підвищення
кваліфікації
Свідоцтва
12СС 02214142 /
001785
від 14.01.20 р.
Національна
Академія
керівних кадрів
культури і
мистецтв.
3. Підготовка до
друку Хрестоматії
педагогічного
репертуару у 2-х
частинах, та
2.

(м. Київ 2019 р.) Олександр
Пилипчук– еуфоніум.
2.Концерт класу:
25. 02.2019 р. в ЦТДЮ
Оболонського р-ну м. Києва.
3. Концерт класу 08.04.2019 р.
ДШМ № 5, студенти класу:
Кременцов І., Кончій С.,
Пилипчук О., Крутоус І.,
Вірченко І., Пузіна А.,
Гаврись М., Добрянський О.,
5.
Гергеман Р.
6.Концерт класу 20 .02. 2020 р.
ДМШ 35
7.Звітний концерт кафедри
19.02.2020 р. Мистецький салон
КНУ ім. Тараса Шевченка. Участь
приймали студенти бакалаврату:
Крутоус І., Пилипчук О.

занять зі студентами класу з
фаху та з
«Інструментознавства» для
студентів 2-го курсу –
березень 2020.
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020
Майстер-клас 25.04 19 р.
ДМШ 35
Відкритий урок і майстерклас з учнями Обухівської
дитячої музичної школи
мистецтв для викладачів
закладів початкової
мистецької освіти Київської
області. Наказ управління
культури, національностей
та релігій Київської
обласної державної
адміністрації від 03.09.19 р.
№ 70.
Коригування робочих
навчальних програм – лютий
2020:
-ФАХ «Молодший
спеціаліст»
- ФАХ «Бакалавр»
- ФАХ «Магістр»
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020

кафедри (протягом року).
Забезпечення та
проведення
дистанційного навчання.

написання
анотацій та
вступної статті.

Зайцев
Ростислав
Валентинович
викладач

Копоть

Рецензії]:рецензуванн
я типової навчальної
програми з
навчальної
дисципліни
«Музичний
інструмент блокфлейта»
елементарного
підрівня початкової
мистецької освіти{ 12 рік навчання},
розробники;
В.Є.Баранова,
В.А.Дульдієр,
І.С.Лозбін 04.03 2020
р.

Розробка робочих

Переклади творів для
еуфоніума:
Ф. Зейц Пісня
Г. Берман Адажіо
Р. Шуман Фантастична п’єса
Міллінс Г. Концертіно
Ф. Кухлер Концертіно
Л. Портнов Концертіно
Г. Мілліс Концертіно
О.Рідінг Концерт Op.35
1 Концерт класу; 19.11.2019(ДМШ
-32)
2.Підготовка студентів до участі у
творчих заходах; -17.11.2019 1
міжнародний фестиваль Браво
сакс. В.Туник 3 курс {бакалавр)
підготовка студентів до
міжнародних та всеукраїнських
конкурсів; 1 конкурс пам`яті
Апатського Т.Головко 2 місце.
Міжнародний конкурс мистецтво
21 століття Т.Головко студенка 1
курса{,бакалавр]-2 місце
Д.Турчанович 1 курс{коледж] 3
місце.8 Міжнародний
інструментальний конкурс
Є.Станковича А. Собченко 1
курс[коледж] 2- місце.
3 Проводив Майстер –клас в
Пекіні КНР. 2019 р.
1.
2019 РІК Концерт класу (25

1.Надання консультацій
студентам музичних училищ
для вступу на бакалаврат в
муніципальну академію
музики ім.Р.М.Глієра Грудень
2019 р 2020р 2Підготовка і
розробка індивідуальних
планів. 3.Підвищення
кваліфікації в центрі
неперервної культурномистецької освіти з 8 по 14
січня 2020 р.

1 Участь у засіданнях
кафедри.
2 Проведення концерту
класу1 9.11.2019р. ДМШ32.
3.Відвідування зі
студентами майстер-класу
Н.Зіміна Росія 20.11.2019
р. НМАУ
ім.П.І.Чайковського.

Член журі Міжнародного

Вступні іспити 2019-2020

Володимир
Миколайович

Заслужений
артист України,
доцент

Томасишин
Микола
Михайлович
Викладач

програм з
лютого 2019 р.)
фаху(труба),методика
викладання гри на
Звітній концерт духового оркестру –
духових
підготовка ансамблю ( 11 березня
інструментах,
2019 р.)
оркестрові труднощі.
«Лютий фест»
учасників ( лютий .)

4.12.2020 - Виступ на
науково-методичному
семінарі
«Сучасний вимір
мистецької освіти:
завдання, досягнення
та перспективи
підготовки молодих
виконавців» на тему
«Особливості техніки

підготовка

фестиваля-конкурсу мистецтв
« ПОКОРИ СЦЕНУ» - 2019( 2
лютого
Член журі конкурсу в групу
труб оркестру Націонаьної
опери України(липень.)
Член журі конкурсу в оркестр
Національної філармонії
України (10 грудня 2019р.)

2020 РІК Підготовка до
Всеукраїнського конкурсу
виконавців на духових та ударних
інструментах.

Методична леккція та майстер
клас длядля викладачів та
учнів шкіл естетичного
виховання Київщини(20
листопада 2019.)

Творчий проект «ТЕЛЬНЮК: in
jazz». (соло труби.) липень2020р.

Член журі Міжнародного
фестиваля-конкурсу мистецтв
« ПОКОРИ СЦЕНУ» - 2020( 2
лютого.)

15.05.2019 – Член журі конкурсу
«Полтавська Битва» м. Полтава у
номінації духові та ударні
інструменти.
15.05.2019 – Участь у концерті
членів журі конкурсу «Полтавська
Битва», м Полтава.
4.12.2020 - член журі
всеукраїнського конкурсу ім.

15.05.2019р Проведення, у рамках
конкурсу Полтавська битва,
майстер класу на тему
«Основні принципи техніки
гри на маршовому малому
барабані», для учасників
конкурсу, м. Полтава.

(член приймальної комісії.)
Підготовка та проведення
вступних та перевідних
іспитів в режимі онлайн.
Вступні іспити 20202021(член приймальної
комісії).

2019-2020 – організація
виступів у складі колективу
ДрамАрт, з метою
популяризації українського
маршово-барабанного
мистецтва та налагодження
культурних зв’язків у
напрямку барабанного
мистецтва у таких країнах
як: Німеччина, Франція,

гри на маршовому
малому
барабані».

Германа Жуковського м. Київ – м.
Рівне.

2019-2020 – підготовка студентів
4.02.2020 - Написання до участі у конкурсах
рецензії до типової
навчальної програми 2019 – Виступ у складі колективу
з навчальної
ДрамАрт на фестивалі «Musik
дисципліни
parade» у містах Котбус, Дрезден
«УДАРНІ
та Берлін, Німеччина.
ІНСТРУМЕНТИ»
елементарного
2019 – виступ на міжнародній
підрівня початкової
освітній виставці у складі
мистецької освіти
колективу ДрамАрт у м. Шарджа,
Об’єднанні Арабські Емірати.
18.02.2020 -виступ на карнавалі в
м. Ментон, Франція у складі
колективу ДрамАрт.
2019-2020 - виступи на численних
виставках, фестивалях та
карнавалах по містам Саудовської
Аравії у складі колективу
ДрамАрт.
Учні-переможці на конкурсах:
Ганна Філь – 1 премія на конкурсі
Г.Жуковського
Софія Саєнко – 2 премія на
конкурсі Г.Жуковського
Влад Тишин –
1 премія на конкурс «Зірки

Написання та впорядкування
програми навчання для
студентів 1-4 курсів по класу
гри на ударних інструментах
КМАМ ім. Р.М.Глієра. 2019р.
Робота над створенням школи
гри на маршових ударних
інструментах.
Написання сценарію для
зйомки та зйомка перших двох
частин відео школи з гри на
маршових барабанах
«Барабанний успіх. Від
новачка до профі за 10 кроків»

Італія, Об’єднанні Арабські
Емірати, Кувейт, Катар,
Саудівська Аравія та ін.
Співпраця з Українським
Культурним Фондом на
предмет отримання
фінансування у вигляді
гранту на створення веб
сайту для ГО «Асоціація
барабанщиків України», а
також на зйомку перших
двох частин відео школи
для барабанщиків
«Барабанний успіх. Від
новачка до профі за 10
кроків»

Європи»
2 премія на конкурсі
Г.Жуковського
Чіхрадзе Олег
Шотович
Кандидат
історичних наук,
викладач

Вебінар Асоціації
закладів мистецької
освіти “Якою є
формула цифрового
сьогодення
мистецького закладу
освіти. Аналіз
Всеукраїнського
опитування”,
20.05.2020 рік.
Он-лайн конференція
“Мистецький форум”
– “Деякі аспекти
цифрової
трансформації
мистецької освіти”,
24.05.2020 рік.
Перша Міжнародна
науково-практична
інтернетконференція “Шляхи
удосконалення
професійних
компетентностей
фахівців в умовах
сьогодення”,
28-29.05.2020 рік.

Участь ансамблю мідних духових
інструментів у 5 концертних
заходах протягом 2019-2020 рр., та
у звітному концерті кафедри
виконавських дисциплін № 2 в
Малому залі НМАУ ім.
П.І.Чайковського 19.02.2020 рік.

Підбір, розробка, аранжування
та планування репертуару для
ансамблів мідних духових
інструментів протягом 20192020 рр.
Написання робочих програм:
«Ансамбль», спеціалізації
“Оркестрові духові та ударні
інструменти” ОКР “Бакалавр”
та “Магістр” факультету
виконавського мистецтва та
музикознавства КМАМ ім. Р.
Глієра кафедри виконавських
дисциплін № 2 – грудень 2019
року.
Підготовка та розробка
індивідуальних робочих
планів студентів класу
протягом року.
Розробка доктрини
“Військово-музичне
забезпечення у Збройних
Силах України” (протягом
2020року).
Розробка Освітньопрофесійної програми
(перший “бакалаврський”
рівень) спеціалізації 025
“Музичне мистецтво в

Організація та участь у
Всеукраїнському конкурсі
“Озброєні піснею,
покликані маршем”
(Чернігів, протягом квітняжовтня 2019 року).
Участь в якості голови журі
Всеукраїнського
фестивалю “Армія –
дітям”(Київ – 2019рік).
Проведення індивідуальних
занять в інтернет-форматі у
зв'язку з карантином –
березень-травень 2020
року.

Збройних Силах”( протягом
2020 року).
Освоєння інформаційних
ресурсів та платформ для
проведення онлайн-занять зі
студентами під час карантину
(протягом 2019-2020 року).
Всеукраїнська
Камишний
Микола Якович науково-практична
конференція
викладач
«Традиції та
тенденції розвитку
сучасного
виконавства на
духових
нструментах»
16.10.19р., НМАУ
ім..Чайковського
Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Стан та
перспектии розвитку
музичної освіти в
галузі підготовки
виконавців на
духових та ударних
інструментів в
Україні» 04.11.19р.,
НМАУ
ім..Чайковського

1.Мистецький цикл «Майстер та
його учні» концерт класу фагота,
13.11.19р., КДАМ ім..Чембержі
2.Творчий вечір з нагоди 70-річчя.
Концерт класу та випускників
минулих років класу Камишного
М.Я., 27.01.20р., НМАУ
ім..Чайковського
3.Виконавська робота в оркестрі
КМАТОБ для дітей та юнацтва
театральний сезон 2019-2020р.

1.Теобальд Бьомі Україна
слайд-лекція Людвига Бьома
(Німеччина) 15.10.19р. НМАУ
ім..Чайковського
2.Майстер-клас Жан Дені
Міша (Франція) (в рамках
фестивалю) (Bravo
Sax),18.11.19р., НМАУ
ім..Чайковського
3.Майстер-клас Микита Зімін
(Росія) (в рамках фестивалю)
(Bravo Sax), 19.11.19р., НМАУ
ім..Чайковського
4.Майстер-клас Павел Гуслар
(Польща) (в рамках
фестивалю) (Bravo Sax),
19.11.19р., НМАУ
ім..Чайковського
5.Майстер-клас Selvodore
Reahni (кларнет) (ЕсоніяІсландія), 23.01.20р., НМАУ

1.Мистецький цикл
«Майстер та його учні»
концерт класу фагота,
13.11.19р., КДАМ
ім..Чембержі
2.Творчий вечір з нагоди
70-річчя. Концерт класу та
випускників минулих років
класу Камишного М.Я.,
27.01.20р., НМАУ
ім..Чайковського
3.Проведення
індивідуальних занять в
інтернет-форматі у зв'язку з
карантином – березеньтравень 2020 року.
4. Участь у засіданнях
кафедри.

ім..Чайковського
Шевченко
Ольга
Михайлівна
викладач,
концертмейстер

Підвищення
кваліфікації
Свідоцтво
№ ІПООД
21593122/000096
Міністерство освіти і
науки України,
Національна академія
педагогічних наук
України від 22.07.19р.
Робота над
удосконаленням
’’Робочих програм’’ з
навчальних
дисциплін
“Виконавська
практика“ та
“Педагогична
практика “
Підготовка та
опрацювання
навчальної
документації з
предметів
’’Педагогічна
практика’’ та
’’Виконавська
практика’’

2.
3.
Підготовка та супровід виступу
студента 2 курсу Кордана В. до
Всеукраїнського конкурсу «Обрії
класики». Лауреат І премії.
23.11.2019р. м. Київ
Підготовка та супровід виступу
студента 3 курса коледжу
Ружицького В. до Всеукраїнського
конкурсу «Обрії класики»,
Лауреат 2 премії.
23.11.2019 р. м.Київ
Підготовка сольного виступу
студента 2 курсу
Кордана В. у звітному концерті
кафедри виконавських дисциплін
№2 ФММ у малій залі НМАУ ім.
П. І. Чайковського.
19.02.2020 р.
Підготовка сольного виступу
студента 3 курсу
Вирозуба Д. у звітному концерті
кафедри виконавських дисциплін
№2 ФММ у малій залі НМАУ ім.
П. І. Чайковського.
19.02.2020 р.
Участь у звітному концерті

Супровід занять з фаху та
надання студентам фахових
методичних рекомендацій
щодо якості та
результативності гри в
ансамблі з концертмейстером.
Підготовка заходів, форм та
методів контролю студентів з
навчальних дисциплін
’’Педагогічна практика’’ та
’’Виконавська практика’’
Розробка та підготовка
навчальної документації для
проведення заліків з
навчальних дисциплін
’’Педагогічна практика’’ та
’’Виконавська практика’’
Підготовка методичних
матеріалів студентів до
держіспиту з предмету
’’Педагогічна майстерність’’.

Участь у вступній кампанії
2020 у якості
концертмейстера.
Організація творчих звітів
та виступів колективів
КМАМ ім.Р.М. Глієра
(симфонічного оркестру,
камерного оркестру, бігбенду та камерних
ансамблів) протягом року
згідно плану концертної
роботи.
Організація відвідування
студентами концертів та
вистав на мистецьких
майданчиках м. Києва.
Освоєння альтернативних
комунікативних засобів для
організації проведення
онлайн занять, проведення
заліків та академконцертів
студентів та учнів студії
практики в режимі онлайн.
Участь у засіданнях
кафедри (протягом року)

кафедри виконавських дисциплін
№2 в НМАУ ім. П.І. Чайковського
19.02.20р.
Підготовка та проведення
концерту симфонічного оркестру з
нагоди 250-річчя зі дня
народження Л.ван Бетховена в
КНУ ім. Т.Шевченко
29.01.20р.
Підготовка до проведення звітного
концерту симфонічного оркестру
12.03.20р
Участь у вступній кампанії 2020 у
якості концертмейстера.

ПІБ викладача,
звання,
посада

ЗВІТ кафедри виконавських дисциплін №2
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра
2019-2020 н.р.
Наукова робота
Творча робота
Навчальнометодична робота
СЕКЦІЯ «ФОРТЕПІАНО»

Організаційна
робота

Борисова
Світлана
Володимирівна
кандидат пед.
наук, доцент

1.Розробка та проведення
лекцій в рамках
спеціального курсу
підвищення професійної
компетенції «Сучасні
освітні методики» для
педагогічних працівників
мистецьких шкіл
«Методичний концепт
Р.С.Горовиць», «Психологопедагогічні основи
фортепіанної методики для
початківців В.Л.Макарова» 30.09. - 04.10.19 р.
2.Член
оргкомітету
міжнародного
науковотворчого проєкту «Сучасне
музикознавство
та
виконавство
в
соціокультурному
контексті: від теоретичного
музикознавства
до
виконавської
практики»
15.11.23.11.
2019.

Отриманий
Сертифікат
про стажування №60/1914.
3. Відзив на автореферат
дисертації Лі Ліцюань
"Формування
методологічної
компетентності майбутніх
учителів музичного
мистецтва в процесі

1. Студенти – переможці
конкурсів:
--О.Кирилова – Гран прі у
номінації «Фортепіано соло» for
parti cspationg in the international
online festival-contest «Souf» is
awarded to, 10.10.2020 р.

1.Коригування навчальних
1.
освітніх програм та навчальних
планів факультету виконавського
мистецтва та музикознавства–
лютий-березень 2020.
2.Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу – вересень 2019
р.- січень 2020 р.
3. Робота в постійно діючих
структурах Академії (протягом
року):
-член методичної ради;
-член Вченої ради;
-член художньої ради.

1. Член оргкомітету
міжнародного науковотворчого проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному контексті:
від теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
15.11.- 23.11. 2019 р.

вокалної
підготовки",13.00.02,
03.04.2020 р.
4. Отриманий сертифікат
про підвищення
кваліфікації
ІПООД 21593122/000001 від
19 липня 2919 р.

Волков Сергій
Михайлович
доктор
культурології,
професор

Міжнародна
наукова
конференція
«Проблеми
методології
сучасного
мистецтвознавства
та
культурології» (до 80-річного
ювілею головного наукового
співробітника
відділу
мистецтва новітніх технологій
ІПСМ
НАМ
України,
академіка-секретаря відділення
теорії та історії мистецтв НАМ
України,
доктора
мистецтвознавства, професора
Олександра
Касьяновича
Федорука),
м. Київ,
6-7листопада 2019 р. Тема
доповіді: «Поняття дитячої
субкультури
в
сучасному
культурологічному дискурсі»

Складання індивідуальних програм з
фортепіано студентів класу
(вересень, січень)

Голова
атестаційної
комісії
здобувачів освітнього
рівня
«магістр»
Дніпропетровської
академії музики ім.М.Глінки
(листопад 2019 р.)
Член Науково-експертної комісії
Міністерства культури України.
Член Координаційної ради з
питань мистецької освіти і науки
при НАМ України.
Участь в роботі журі ІІ
Всеукраїнського
конкурсу
піаністі
імені
Бориса
Лятошинського (Харків, 28-30
листопада 2019 р.);
Участь
в
роботі
журі
Міжнародного
фортепіанного
конкурсу «Київ» (Київ, 26.10 3.11.2019 р.
Участь в радіопередачі на радіо

https://icr.org.ua/wpcontent/uploads/2019/11/67_11_2019conference_program.p
df
ХV
міжнародна
науковопрактична
конференція
«Європейський
культурний
простір
і
українські
перспективи», м. Рівне, 14-15
листопада 2019 року. Тема
доповіді: «Спеціальна музична
освіта в контексті суспільних
трансформацій
українського
соціуму» https://icr.org.ua/wpcontent/uploads/2019/11/1415_11_2019_ConferenceProgram.pdf
Дистанційна
наукова
конференція
«Перспективи
динаміки культури в контексті
самоорганізації суспільства в
ХХІ столітті», м. Київ, 10
грудня 2019 р. Тема доповіді:
«Прагматизм
сучасних
мистецьких студій як досвід
самоорганізації
інституалізованих
освітніх
систем
України»
https://icr.org.ua/wpcontent/uploads/2019/12/10_12_
19_Conference-Program-ukr.2.pdf
Дистанційний
науковий
круглий стіл «Діалог культур у
процесі
гармонізації
постсучасного світу», м. Київ,
28 квітня 2020 р. Тема

«Культура»

2.

доповіді:
«Агональність
музичного
мистецтва
в
сучасному
культурному
діалозі»
https://icr.org.ua/wpcontent/uploads/2020/04/Progra
ma_kruglogo_stolu_28_kvitnya_
2020.pdf
Дистанційна
Міжнародна
науково-теоретична
конференція
“Суб’єкт.
Пам’ять. Символічне”, м. Київ,
28 травня 2020 р. Тема
доповіді:
«Трансформація
радянської системи мистецької
освіти в сучасній Україні»
https://icr.org.ua/wpcontent/uploads/2020/05/Confere
nse_Round_table_28.05.2020_Pr
ogram.pdf
Членство в наукових радах і
редакціях:
1. Член редакційної колегії
наукового
видання
«Українська культура: минуле,
сучасне, шляхи розвитку»
Інститут культурології НАМ
України,
Рівненський
державний
гуманітарний
університет.
2. Член
редакційної
ради
«Української
енциклопедії
етномистецтвознавства
та
етнокультурології»
(Національна
академія
мистецтв України).
3. Член спеціалізованої вченої
ради з захисту докторських
дисертацій
Національної

музичної
академії
ім. П. І. Чайковського.
Опонування
та
науково-експертна робота:
опонування
дисертації
Павелко
К.О.
«Культура повсякденності та
художнє життя Польщі у
творчій біографії М.І.Глінки»
на здобуття наукового ступеня
кандидата
культурології
(НМАУ ім.П.І.Чайковського);
- відгук на автореферат
кандидатської
дисертації
Гриценко
О.Г.
«Культурологічні
рефлексії
ліричності у виконавських
інтерпретаціях
симфонічної
музики Валерія Антонюка».
Спеціальність 20.00.01 – Теорія
та
історія
культури
(мистецтвознавство);
- відгук на автореферат
докторської
дисертації
Громченка В. В. «Духове соло
в європейській академічній
композиторській
та
виконавській творчості ХХ –
початку ХХІ ст. (тенденції
розвитку,
специфіка,
систематика)»;
- відгук на монографію Васюти
О.П.
«Музична
культура
Чернігівщини Х – початку ХХІ
століття: еволюційний вимір»
(НАКККіМ).
2. Рецензування:
-монографії Радзієвського В.О.

«Домінуючі
субкультури
України початку ХХІ століття
у теоретичному дискурсі»;
- монографії Лягущенка А.Г.
«Видатні
організатори
театральної справи України».
3.
Участь
в
засіданнях
спеціалізованої вченої ради з
захисту
докторських
дисертацій
Національної
музичної
академії
ім. П. І. Чайковського.
4.
Участь
в
засіданнях
спеціалізованої вченої ради з
захисту
докторських
дисертацій
Харківської
державної академії культури.
5.Робота в складі науковоекспертної
комісії
Міністерства культури України
протягом року.
4. Член спеціалізованої вченої
ради з захисту докторських
дисертацій
Харківського
державної академії культури і
мистецтва.

Гришко
Ратьковська
Лариса
Олексіївна
доцент

1.Виконання концертної програми в
рамках
авторського
проекту
«Музичні зустрічі в четвер. Віктор
Косенко
збирає друзів….» в
меморіальній
квартирі-музеї
В.С.Косенка.
В
ансамблі
з
Станіславом Павловичем(кларнет)
.26 грудня 2019р.
2.Участь в проекті «Майстерня
інтерпретації сучасної музики»,
концерт
«Майстерня
Лариси

1.Розробка

індивідуальних програм
студентів, планування репертуарного
розвитку.
2.Підготовка до занять.
3.Участь у роботі комісій заліків та
іспитів. Участь в методичних
обговорюваннях.

1.Організація та проведення
концертів авторського проекту
«Музичні зустрічі в четвер.
Віктор Косенко збирає друзів…»
Концерти
відбулись
в
меморіальній
квартирі
В.
Косенка. В останній четвер
жовтня, листопада, грудня 2019р.
та січня, лютого 2020р.
2.Підготовка
та
проведення
концерту
з
творів
Івана

Гришко»,
виконала
твір
В.
Лютославського «5 танцювальних
прелюдій»
з
С
.Павловичем
(кларнет). 5 листопада 2020р.Зал ім.
Олега Тимошенка НМАУ.
3.Запис ,в якості концертмейстера,
3х турів програми для участі в
Міжнародному
конкурсі
кларнетистів «Сава Димитров» м.
Софія, Болгарія .С.Павлович став
лауреатом 1 премії ,грудень 2020р.
онлайн.
4.Виступ на «Круглому столі»
кафедри
камерного
ансамблю
НМАУ «Сучасні обрії української
камерно-інструментальної музики».
Доповідь на тему: «До 94річчя
Народного
артиста
України
композитора В.Д.Кирейка. Тріо№1,
№2, №3» 15 грудня 2020р.онлайн.

Забара Максим
Володимирович
канд.
мистецтвознав.
доцент

Підготував наукову статтю на
тему «Місто музичних велетнів
– Лейпциг» і подав рукопис на
редагування для подальшої
публікації
в
науковопубліцистичному
виданні
«Київське
Вагнерівське
Товариство: 25 років під
гостинним дахом Київського
Будинку вчених Національної
академії наук України» (2021),
відп. упорядник –
академік
Академії мистецтв України,
д. мист.,
проф. ЧеркашинаГубаренко М.Р.
Публікацію
заплановано на 2021 рік, до 25річчя
Київського
Вагнерівського Товариства, у

Участь у засіданнях та збірних
концертах Київського Вагнерівського
Товариства – RWV Kyiv (регіональне
відділення Міжнародного Товариства
“Richard-Wagner-Society-International”)
у Київському будинку вчених НАН
України (сольна та ансамблева гра з
лауреатом міжнародних конкурсів,
магістром музики, піаністом Павлом
Лисим) – у Грудені 2019.
Концертний виступ в концертному
залі НМАУ ім. П.І.Чайковського
(виконання
оркестрової
партії
фп. Концерту Л. ван Бетховена №4,
II-III чч.) в ансамблі з лауреатом
міжнародних
конкурсів
Є.Сидоренко-Сімчук (клас проф.
Кащенко
А.В.),
черв.-липень,

Карабиця. Концерт відбувся в
залі ім. Олега Тимошенка НМАУ
28 листопада
3.

Педагогічне навантаження згідно
Індивідуального плану на I-II
півріччя 2019-2020 н. р. виконано у
повному обсязі Протягом року
проводилися аудиторні практичні
заняття,
у
тому
числі
з
використанням
технологій
дистанційного навчання (в II півріччі
під час карантинних пандемічних
Sars-CoVi-2019
обмежень),
за
розкладом
та
у
позаурочних
додаткових формах з дисципліни
«фортепіано».

Здійснювалися

взаємовідвідування
занять колег, викладачів кафедри
доц. І.З.Дашак, Л.О.Гришко.

Проводив бесіди зі студентами
класу
на
теми
їхнього
індивідуального
творчого
розвитку,
розглядав
поточні
питання щодо удосконалення
фортепіанної
техніки,
теорії
піанізму в умовах самостійної
домашньої фахової підготовки
студентів.

Розділ 3 «Київські Вагнерівські
стипендіати
досліджують
творчість Ріхарда Вагнера».
Обсяг одноосібної статті –
0,5 др. авт. арк.

Дашак Ірина
Зенонівна
Старший
викладач

вересень 2019.
Як концертмейстер і камерний
ансамбліст опанував програму (дуети,
тріо) з творів К.Дебюссі, Й.Брамс,
Д.Шостакович, А.П’яццолла) для
виступів у концертах разом зі
скрипалем О.Корнєвим (Сінгапур) та
віолончелістом І.Пацовським (Україна)
у липні – на Міжнародному музичному
фестивалі «У гостях у Гоголя» у місті
Миргород (один з трьох концертів у
м. Ворзель - 22/06, м. Київ - 27/06,
м. Миргород - 03/07).

1.«Фортепіанна мініатюра Ж. 1.Концерт фортепіанного дуету у
Ібера як продовження традицій
програмності у фортепіанній
музиці ХІХ – ХХ ст.»
(Методичні рекомендації та
виконавський
аналіз
фортепіанного циклу Ж. Ібера
«Історії»). Львів, 2019. С. 156175. – Стаття у збірці
Львівської
національної
музичної академії імені М. В.
Лисенка «Вектори розвитку
загального та спеціалізованого
фортепіано у форматі вищої
музичної освіти України»
2.Підготовка до друку в
Українській музичній газеті
статті-рецензії
«Пам’яті
Валерія Сагайдачного» на
концерт, присвячений 80-річчю
від дня народження відомого
піаніста та педагога. Вийшла
електронна версія в У.М.Г. № 4
(114) 2019.

складі О. Марценківської та І.
Дашак. В програмі твори Ж.
Колодуб,
Є.
Станковича,
М.
Скорика. Концерт відбувся 07.11.19.
у ДМШ № 33 імені В. Пухальськог.
(листопад 2019).
2.Участь в якості запрошених гостей
фортепіанного
дуету
О.
Марценківська – І. Дашак у
заключному концерті лауреатів
Всеукраїнського
конкурсу
фортепіанних ансамблів «Традиції і
сучасність».
Концерт
відбувся
20.12.19. у Актовій залі дитячої
школи мистецтв № 1. (грудень,
2019р.)

1.Рецензування

навчальнометодичного посібника викладачів
О. А. Арендаревської (ДМШ № 38)
та Б. М. Сохань (ДМШ № 5) «З
Царицею Звуків. Вибрані твори
польських композиторів ХІХ ст. для
фортепіано». Київ, 2019. 96 с.
2.Методична доповідь в співпраці з
в.о. доцента КМАМ імені Р. М.
Глієра О.В. Марценківською на тему
«Розмаїття ознак танцювальності у
фортепіанній ансамблевій музиці на
прикладі
творів
сучасних
українських композиторів» по лінії
Київського міського методичного
центру
закладів
культури
та
навчальних закладів. Презентація
відбулася 07.11.19 у Актовій залі
ДМШ № 33 імені В. Пухальського
(листопад, 2019).
3.Ознайомлення студентів секції
загального
та
спеціалізованого
фортепіано кафедри виконавських
дисциплін № 2, які навчаються в
моєму
класі
з
методичними

1.Член профспілкового комітету
КМАМ імені Р. М. Глієра.
Виконання обов’язків протягом
року.
2.Член адміністративної групи
Міжнародного конкурсу молодих
піаністів пам’яті В. Горовиця.
Виконання обов’язків під час
конкурсних змагань. Через
карантин конкурс у квітні 2020
було перенесено.
3.Заступник голови предметної
комісії загального фортепіано
коледжу КМАМ імені Р.М.
Глієра. Виконання обов’язків
протягом року.
4.Впровадження нових форм
освіти, налаштування та
організація процесу
дистанційного навчання
студентів коледжу та факультету
виконавського мистецтва та
музикознавства у платформах
Zoom, Skype, програмах
Messenger, Viber, Telegram.

особливостями
нової
збірки
вибраних
творів
польських
композиторів ХІХ ст. « З Царицею
Звуків». Методико-педагогічний та
виконавський
коментар.
Захід
відбувся 05.03.20 у аудиторії № 8
цоколю гуртожитку КМАМ імені Р.
М. Глієра.

Іщенко
Катерина
Володимирівна
Старший викладач

Каращук
Анжеліка
Борисівна
викладач

Участь у науково-практичної
конференції
«Проблеми
виконавства: від теоретичного
музикознавства
до
виконавської
практики»
у
рамках Міжнародного науковотворчого проєкту «Сучасне
музикознавство
та
виконавство: від теоретичного
музикознавства
до
виконавської практики». Тема
докладу «Про деякі типи
поліфонії
в
контексті
конструктивізму» (КМАМ ім.
Р.М. Глиєра, 06.12.2019)

1.Участь у концерті «Очі чорнії»
(Арт-центр
І.
Козловського,
06.10.2019)
2.Підготовка та участь студентки І
курсу Тамари Молдавчук у ІІ
Міжнародному
конкурсі
академічного вокального мистецтва
О.
Гурца
(НПУ
ім..
М.П.
Драгоманова, 11.12.2019)
3.Участь у концерті барочної музики
(«Київський
Будинок
вчених»,
11.11.2019)
4.Концерт класу народного артиста
України,
професора
Михайло
Тищенко і заслуженої артистки
України, доцента Сусанни Чахоян
(ДМШ №3 ім. В.С. Косенка,
24.12.2019)

Курси
підвищення
професійної
компетентності:
«Інклюзивна
освіта
мистецького спрямування» червень 2019; Прослухала та
успішно склала підсумкові
тести Спеціального курсу
«Мистецька
освіта.
Діалектика
складових»;

1. 17.12.2019 в залі ДМШ N7 їм. 1. Доповідь на семінарі-практікумі в1.
І.Шамо відбувся відкритий концерт
студентів класу.
2. 21.12.2019 студенти мого класу
прийняли участь у творчому вечорі
композитора, викладача кафедри
композиції
НМАУ
їм.П.І.Чайковського
Богдани
Працюк. Підготувала фортепіанний
ансамбль.
Також,підготувала

Виконання обов’язків у ІІ
семестрі, під час карантину.

Розробка навчальної програми з
дисципліни «Фортепіано» (грудень
2019 р.)

Концерт класу народного артиста
України, професора Михайло
Тищенко і заслуженої артистки
України Сусанни Чахоян (ДМШ
№3 ім. В.С. Косенка, 24.12.2019)
– керівник проєкту

Житомирському муз.училищі їм.
В.С.Косенка майстер клас за темою:
«Фортепіанні п‘єси Л. Шукайло»03.11.2019р; 2.Проводила відкритий
урок за темою: «Засоби формування
слуховорухового апарату у учнів
інвалідів»-15.11.2019р.

«Композиторська творчість студентів мого класу до участі в
та
імпровізація»
-з концертах 04.12.2019р.,09.04.2019р.
-музей М.В.Лисенко; 12.02.202011.11.2019-23.11.2019;

Марценківська
Олена
Вадимівна
доцент

Курс підвищення кваліфікації
«Організація
навчального
процесу.
Новий
освітній
простір»
за
темою:
«Казкотерапія у креативному
розвитку педагога» -21.0822.08.2020р

концерт «Пам’яті Р.М.Глієра.

1.Доповідь

1.Концерт фортепіанного дуету у
складі О. Марценківської та І.
Дашак. В програмі твори Ж.
Колодуб,
Є.
Станковича,
М.
Скорика. Концерт відбувся 07.11.19.
у ДМШ № 33 імені В. Пухальськог.
(листопад 2019).
2.Участь в якості запрошених гостей
фортепіанного
дуету
О.
Марценківська – І. Дашак у
заключному концерті лауреатів
Всеукраїнського
конкурсу
фортепіанних ансамблів «Традиції і
сучасність».
Концерт
відбувся
20.12.19. у Актовій залі дитячої
школи мистецтв № 1. (грудень,
2019р.)

та концерт, що
відбулися 07.11.2019 р. на базі
КДМШ№
33
ім.
В.
Пухальського для підвищення
кваліфікації
викладачів
початкової мистецької школи
та тему: «Розмаїття ознак
танцювальності
у
фортепіанній
ансамблевій
музиці сучасних українських
композиторів»;
2.Участь у науково-творчій
конференції
«Виконавські
проекції
у
культурному
середовищі», що відбулася
21.11. 2019 р. у КМАМ ім. Р.М.
Глієра;
3.Участь
у
ХХV
Всеукраїнській
науковопрактичній
конференції
«Видатні
постаті
вітчизняного
виконавського
мистецтва
в
контексті
української музичної культури
ХХ-ХХІ
століття»,
що
відбулася 22.02.2020 р.;
3) Підготувала до друку статтю
«Розмаїття
ознак
танцювальності в ансамблевій

3.Підготовка

студентки І курсу
Данілкович
Катерини
до
міжнародного концертного заходу
до дня пам’яті видатного польського
композитора
Ф.
Шопена, міжнародний проєкт під
орудою організації польських на
Україні, відбувся 29.02.2020 року.

Складання індивідуальних
програм з фортепіано студентів
класу (вересень, січень)

1.Організація

міжнародного
концерту
до
дня
пам’яті
видатного
польського
композитора
Ф.
Шопена,
міжнародний проєкт під орудою
організації польських на Україні,
відбувся 29.02.2020 року.
2.Протягом року є секретарем
Науково-методичної
ради
КМАМ ім.
Р.М.
Глієра;
3.Протягом року є членом
художньої ради КМАМ ім. Р.М.
Глієра;
4.Є членом організаційної групи
Міжнародного
конкурсу
молодих
піаністів
пам’яті
Володимира Горовиця.

фортепіанній
творчості
Жанни
Колодуб
та
М.
Скорика»;
4) Опублікована стаття на
тему: «Жанр балади та його
витоки
в
українській
фортепіанній музиці».

НімченкоОпришко Ірина
Іванівна
доцент

1. ХХІХ Міжнародна наукова
конференція імені професора
Сергія
Бураго
«Мова
і
культура».
Тема
доповіді:
«Музична мова фортепіанних
творів М.К.Метнера». Київ,
Секція
«Мова
сучасного
мистецтва», с. 18-19. (22 – 26
червня 2020 року)
2.
Рецензування
збірника
науково-методичних праць
«Загальне та спеціалізоване
фортепіано: досягнення та
перспективи». Випуск 1. –
Редактор-упорядник
Т.Омельченко. – Київ, НМАУ,
2019. – 196с.

Л.ДИЧКО Рапсодія (думка) для
солістки,
чоловічого хору
та
фортепіано (15 хв.)
Виступ в якості концертмейстера
хору
студентів
НМАУ
ім.
П.І.Чайковського
у концерті-присвяті з нагоди 80річчя
видатного
українського
композитора Лесі Василівни Дичко
(Великий зал консерваторії).

1.«П’єси італійських композиторів
ХVІІ – ХVІІІ ст.» для фортепіано
Семінар-презентація з циклу «Нові
музичні надходження» збірника для
викладачів секції загального та
спеціалізованого
фортепіано
кафедри виконавських дисциплін №2
КМАМ ім. Р.М.Глієра.
(60 хв. з вибірковою ілюстрацією
музичних творів збірника)
2.Розробка та впровадження нових
форм і методів дистанційного
навчання з предмету «Фортепіано» в
умовах карантину.
3.Рекомендації щодо організації
поточного і семестрового контролю
на період карантину/локдауну:
форми, методи та технології
навчання.
4.Контрольні відвідування занять
викладачів секції загального та
спеціалізованого фортепіано.

1 Керівництво секцією
загального та спеціалізованого
фортепіано кафедри
виконавських дисципліни №2
Факультету виконавського
мистецтва та музикознавства
КМАМ ім. Р.М.Глієра.

Участь у виховній роботі
студентів

(
І
Рудяк Тетяна
Андріївна
викладач

1.Підготовка студентів до
конкурсів та фестивалей
(отримали нагороди студенти
класу)

1.Розробка
учбових
програм,
планування репертуару
2.Підготовка до занять
3.Методичне
обґрунтування
та

1.Організвція
та
підготовка
студентів
до
концертів
позанавчальних заходів
2.Підготовка
студентів
до

Турчак Оксана
Стефанівна
викладач

2.Підготовка студентів до участі
в концерті в музеї В.С .Косенка

підготовка студентів до участі в
концерті "Рими грудня"
4.Участь в роботі екзаменаційної
комісії ( методичне обговорення)

концерту класу

Звіт-концерт студентів
Молдавчук Тамари (1спів/ак.)
та Жана Федоренка-Чорного
(2спів/естр.), який проходить в
системі онлайн.

1.Підготовка індивідуальних
програм для студентів різної
спеціалізації та різного рівня
підготовки з предмету загального
фортепіано.
2.Розробка нових методів
викладання з урахуванням нової
системи занять онлайн через Viber,

Організація та підготовка
всіх студентів класу до
виступу на
академконцертах та
екзаменах з урахуванням
системи онлайн

Telegram.

Шестеренко
Ірина
Вікторівна
доцент

Участь
у
міжнародних
науковопрактичних конференціях:
1.XV міжнародна науковопрактична
конференція
«Європейський
культурний
простір
і
українські
перспективи» (Рівне, 14 – 15
листопада 2019) з доповіддю:
Творча діяльність сучасного
оперного диригента.
2.Міжнародна
науковопрактична
конференція
«Актуальні
проблеми
музичного театру в контексті
соціо-культурних
викликів
сучасності» (Київ, 2-3 березня
2020) з доповіддю: «Специфіка
роботи диригента оперної

4.07.2019 – сольний концерт з н.
а. України О. Василенком у
Музеї літератури;
6.10.2019 – концерт «Очі чорнії»
з н. а. України Л. Сандуленком у
Центрі Козловського;
30.10.19 – участь у Творчому
вечорі з. а. України В. Антонюк у
Будинку письменників України;
7.11.19 – Сольний вечір «До 105річчя НМАУ ім. П. І.
Чайковського» (у програмі:
«Українська симфонія
Д. Бортнянського, «Український
квінтет» Б. Лятошинського та
вокальні твори М. Лисенка);
28.11.19 – Сольний концерт з

Проведення он-лайн концерту
студентів класу Шестеренко І.
В. кафедр загального
фортепіано музичних
Академій ім. П. І.
Чайковського та Р. Глієра
19.05.2020 р.

1.

2.

вистави в сучасному театрі на
прикладі
творчості
ІванаЯрослава Гамкала».
3.V
міжнародна
науковопрактична
конференція
«Відкриті
еволюціонуючі
системи» (Київ, 19 -21.05.2020
з
доповіддю:
«Оперна
творчість Віталія Кирейка в
контексті
еволюціонуючих
систем».
4.XХVIII міжнародна науковопрактична
конференція
«Science,
Research,
Development», Baku, 29.04 –
30.04.2020 з доповіддю: «The
Opera Creativity of the Ukrainian
composer Vitaliy Kyreyko».
5.XХIХ міжнародна наукова
конференція «Мова і культура»
ім. С. Бураго
(Київ,
2228.06.2020)
з
доповіддю:
«Музична мова інтерпретацій
фортепіанних
творів
Святославом Ріхтером».
Вийшли з друку статті:
Шестеренко І. В. Творча
діяльність сучасного оперного
диригента (до 80-річчя Івана
Гамкала // Наук. зб. :
Українська культура : минуле,
сучасне, шляхи розвитку.
Напрям : мистецтвознавство.
Вип. 32 : Рівне: РДГУ, 2019. С.
187 – 192.
Шестеренко І. В. Творчі
портрети Миколи Лисенка та
Віталія Кирейка: до проблеми
взаємодії традицій та
сучасності / зб. наук. праць :

І. Андріяш у Нац. Музеї
літератури;
30.01.2020 – фортепіанний
супровід до опери Дж. К.
Менотті «Медіум» у Великому
залі НМАУ ім. П. І.
Чайковського (оновлена вистава
для німецьких гостей).
8.02.2020 – концерт з І. Андріяш
та її учнями в Музеї літератури.
Березень 2020 -підготовка до
сольного концерту з н. а. України
Л. Сандуленком та кафедральних
концертів.
28.01.19 - Радіоефір на каналі
«Культура» з І. Пашинською.

3.

4.

5.

6.

7.

Микола Лисенко : історія і
сучасність. До 175-річниці від
дня народження композитора.
К. : Музей видатних діячів укр.
культури Лесі Українки, М.
Лисенка, П. Саксаганського,
2019. С. 97 – 108.
Шестеренко І. Бенефіс
українського диригента Івана
Гамкала // Українське слово №
45-46 від 25.11 – 11.12.2019. С.
14 – 15.
Шестеренко І. Відданий Її
Величності Музиці // Музика
№ 3-4, 2019. С. 18 – 22.
Шестеренко І. В. Специфіка
роботи диригента оперної
вистави // Актуальні проблеми
музичного театру а контексті
соціокультурних викликів
сучасності : Матеріали
міжнародної науковопрактичної конференції 2–3
березня 2020. К. : НМАУ ім. П.
І. Чайковського, 2020. С. 100 –
103.
Шестеренко І. В. Оперна
творчість Віталія Кирейка в
контексті еволюціонуючих
систем // Матеріали
міжнародної науковопрактичної конференції
«Відкриті еволюціонуючі
системи» 19-21.05.2020. К. :
Таврійський національний
університет ім. В.
Вернадського, 2020. С. 134 –
136.
Shesterenko I. The Opera
Creativity of the Ukrainian

8.

composer Vitaliy Kyreyko//
Science, Research, Development
# 28, Baku, 2020. P. 65 – 68.
Шестеренко І. В. Нові обрії
дослідження творчості Віталія
Кирейка 2000-х років // Тези
доповідей IV міжнародної
науково-практичної
конференції «Україна. Європа.
Світ. Історія та імена в
культурно-мистецьких
рефлексіях». К. : НМАУ ім. П.
І. Чайковського, 2020 р. С. 208
– 212.
Відгук на автореферат
кандидатської
дисертації
Гриценко О. Г. на тему:
«Культурологічні
рефлексії
ліричності у виконавських
інтерпретаціях
симфонічної
музики Валерія Антонюка». К.
НМАУ, 2020.

ЗВІТ КАФЕДРИ ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН №2

ПІБ викладача,
звання,
посада

Наукова робота

Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра
2019-2020 н.р.
Творча робота
Методична робота

Організаційна робота

СЕКЦІЯ «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»

1.Науково-практична
конференція «Проблеми
виконавства: від теоретичного
Гончаров
музикознавства до
Анатолій
виконавської практики» у
Олександрович
рамках міжнародного науковоКандидат
творчого проекту.
мистецтвознавства «Сучасне музикознавство та
, доцент
виконавство в
соціокультурному контексті:
Завідувач секції
від теоретичного
музикознавства до
виконавської практики ».
Тема доповіді: «Творчість
В.Зубицького у жанрі народноінструментального
виконавства».: КМАМ ім.
Р.М.Глієра, 20 листопада 2019
р.
2.Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Академічне народноінструментальне мистецтво:
традиції і сучасність» до 80річчя заснування кафедри
народних інструментів

1.Інструментування для
оркестру народних
інструментів власного твору
«Холодна весна».(твір
виконувався на державному
іспиті по диригуванню).
2.«Епітафія» А.В.
Білошицького. Виконувався на
звітному концерті у залі НМАУ
ім. П.І. Чайковського та на
заключному концерті у
колонному залі ім. Лисенка.
3.Концерт для акордеона з
оркестром ІІ, ІІІч. Виконувався
10 березня2020 року на
звітному концерті у малій залі
НМАУ ім. П.І. Чайковського.
4.Завершена партитура (для
НАОНІ та для струннощипкового складу оркестру),
твору «Блюз» для соло труби з
оркестром.
5.03 10 2019р.Музей
В.Косенка.Ст.1к.А.Соколик,С.Войтенко «Откровение»,
В.Зубицький «Болгарський

1. Навчальна робоча
програма з предмету:
Спеціальний інструмент за
фахом (акордеон) для l, ll рівня
акредитації (коледж)
2.Навчальна робоча програма з
предмету :Спеціальний
інструмент за фахом
(акордеон) – бакалавр.
3. Навчальна робоча програма з
предмету :Спеціальний
інструмент за фахом
(акордеон) – магістр.
4.З 30 вересня по 30 жовтня
2020 року – підвищення
кваліфікації у центрі ім. І.
Зязюна. НАПН України.
5.Відгук на DVD диск В.
Павліковського «Дніпрова
Сага» у виконанні Київського
академічног ансамблю
української музики «Дніпро».
6.Доповідь на засіданні ОМО
викладачів мистецьких
закладів: «Вимоги до
абітурієнтів по вступу до
КМАМ ім. Р.М. Глієра».

1.Голова ДЕК на кафедрі
народних інструментів НМАУ
ім. П.І. Чайковського 20182019; 2019-2020.
2.Голова ДЕК на кафедрі
бандури НМАУ ім. П.І.
Чайковського 2018-2019; 20192020.
3.Голова ДЕК на кафедрі
оркестрового диригування та
інструментознавства НМАУ ім.
П.І. Чайковського 2018-2019;
2019-2020.
4.Голова ДЕК факультету
музичного мистецтва КНУКіМ.
5.Участь в організації концерту
пам’яті А. Білошицького (до
70-річчя від дня народження).
Виступ зі вступним словом до
концерту у малій залі НМАУ.
6.30 грудня 2020 року інтерв’ю
на українському радіо з
проблем трансформації
фольклорного жанру.

Київської консерваторії
(НМАУ) ім. Чайковського.
Тема доповіді: Творчість
В.Зубицького у контексті
формування народноінструментального
академічного виконавства (до
65-річчя від дня народження
Володимира Зубицького).:
Київ, 16 травня 2019р.
3.Науково-практична
конференція Проблеми
підготовки диригентських
кадрів у контексті: «Українське
диригентське мистецтво ХХ-ХІ
століття». Тема доповіді:
Особливості композиторського
стилю А.В. Білошицького.:
Київ, 22 квітня 2019р.
4. ІІ всеукраїнський науковотворчий проект «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від теоретичного
музикознавства до
виконавської практики ». Тема
доповіді: «Виконавська
інтерпретація нотного тексту
від конструктивного до
художнього».: Київ, 2020р.
5. Керівництво магістерської
роботи А. Василяка на тему:
«Трансформація жанру партити
у творчості А.Білошицкого.».
6. Керівництво науковою
роботою, присвяченою до 100річчя К.Мяскова аспірантки

зошит» 4,6 ч.
6.19 02 2020 участь у звітному
концерті кафедри
виконавських дисциплін №2
І.Данилова, що відбувся у
малій залі НМАУ ім. П.І.
Чайковського.
7.Подано до друку збірку
аранжування творів для капели
бандуристів: І. Карабиць
«Мати наша – сивая горлиця»,
«Дніпровська вода», І.Шамо
«Плине човен » та О.Некрасова
«Весілля Мухи». Загальна
кількість сторінок: 80.
8.Аранжування для капели
бандуристів Palladio – Stabat
Mater К.Джекінсона –
Р.Толмачова.
9.Аранжування для капели
бандуристів «Lillium» К. Конісі
и Ю.Кондо.
10.Аранжування для капели
бандуристів 8 ч. хорового
концерту В.Зубицького «Мої
гори».

Виступи студентів Д. Бакала та
Д. Карюка.
7.Участь у створенні
навчальної робочої програми
по класу акордеону, разом з
провідними викладачами ДМШ
для дитячих музичних закладів
України.

кафедри бандури НМАУ Буги
Ольги.
Чуприна Юрій
Якович
Заслужений
працівник
культури України.
Старший
викладач.

1. Навчальна робоча
програма з предмету:
Спеціальний інструмент за
фахом (баян) для l, ll рівня
акредитації (коледж)
2.Навчальна робоча програма
з предмету :Спеціальний
інструмент за фахом (баян) –
бакалавр.
Навчальна робоча програма з
предмету :Спеціальний
інструмент за фахом (баян) –
магістр.

1.16 12 2019р. Концерт пам"яті
М.І.Різоля.
П. Майборода - "Київський
вальс", вик. дует у складі ст. 2к.
Бакала Д. та Баленка В.,
М. Різоль - "Дощик", вик. дует у
скл. ст. 3к. Шкромиди І. та
Яворського Р.,
2. 29 02 2020р. Звітний конц.
солістів та анс. / з участю ст.
ФММ / "Чумацький шлях" / Білий зал
/:
М.Різоль - "Дощик", вик. ст. 3к.
ФММ Шкромида І. та
Яворський Р.,
В.Загуменнов - "Концертна
п"єса", вик. ст. 3к. Шкромида І.
П.Майборода - "Київський
вальс", вик. дует у скл. ст 3к.
Шкромиди І. та Яворського Р.,
В.Власов - "У сузір"ї
Центавра", вик. ст. 3к. ФММ
Яворський Р.
3.19 02 2020р. - Звітний концерт
кафедри №2.
Данілов І. та Собчук Я. вик.
твір Невід. авт., "Козачок" із
симф.,
переклад для дуету М.Різоля,
.Рунчак - "Біля портрету
Паганіні", вик. маг. 1к. Собчук

1.Переклад для баяна твору
А.Хачатуряна - "Токката", березень 20р.
2.Переклад для баяна твору
В.Косенка -"Куранта", - лютий
2020р.
3.Методична розробка ст. викл.
Чуприни Ю.Я.: Тема "Артикуляція та штрихи як
виражальні засоби гри на баяні" березень 2021р.
4. Доповідь на засіданні ОМО
викладачів мистецьких закладів:
"Вимоги до абітурієнтів по
вступу до КМАМ ім. Р,М,Глієра"
Виступи студентів класу з фаху.
Жовтень 2019р., Листопад 2020р.
У залі гуртож. КМАМ ім.
Р,М,Глієра.
5.З 30 вересня по 30 жовтня 2020
року – підвищення кваліфікації у
центрі ім. І. Зязюна. НАПН
України.

1.Член журі по
підтвердженню звань
"Народний аматорський
колектив"
Печерського р-ну м. Києва, 23 11 2019р.
2.Член журі по
підтвердженню звань
"Народний аматорський
колектив" Оболонського
району м. Києва, - 22 12
2029р.
3. .Орг. та підготовка студ. до
Концерту пам"яті Нар. арт.
Укр. М,І,Різоля, до 100-річчя
з дня народження.,
4. Орг. та підгот. студ. до
виступів у звітних концертах,
конкурсах,"Провесінь" та ін..
музеях Київська фортеця,
П.Тичини, В.Косенка,
Т,Шевченка, М.Лисенка міста
Києва. - Протягом жовтня березня кожного
навчального року.

Я.
1.Публікація «Гітара у
концертному залі».
Видавничий дім Д.Бураго,
Михайленко
вип.6. Обсяг – 32 стор.
Микола
2.Публікація
Петрович
«Я.Г.Пухальський.Творчий
Кандидат
портрет.» До 80-річчя
мистецтвознавства кафедри народних
,
інструментів та 40-річчя від
Доцент.
дня смерті. Музична газета,
20 травня 2020р.
3.Монографія «Про гітару та
гітаристів». Видавничий дім
Д.Бураго 2021р.Обсяг –
370стр.

1. Запис з Маріупольським
симфонічним оркестром
Концерту Ре-мажор для гітари з
оркестром КастальнуовоТедеско.
2.Запис творів: Ф.Шопен
Мазурка та Х.Мерлін
Ностальгія на студії
звукозапису.

1.26.02.20 р. Захист
кандидатської дисертації
«Творча складова технології
гітарного виконавського
мистецтва», ОНМА ім. А.В.
Нежданової
2.Семінар практикум
«Виконавська інтерпретація
нотного тексту від
конструктивного до
художнього», лекція
«Особливості виконавського
прочитання лютневої музики
в гітарній інтерпретації»

1. 20.11.19 – Творча зустріч в
рамках метод. об’єднання,
Київський міський методичний
центр закладів культури та
навчальних закладів.(концерт
класу)
2.Звітний концерт кафедри,
Національна музична академія
ім. Чайковського: Бірук О. 3к.ф,
Вовчок О. 2к.ф у складі дуету з
флейтою
3.XI МЕЖДУНАРОДНОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
– Белград, Сербия 2020 (Бірук
О. – 1 місце)
4.Сonstellation = 2020 Art

Дроздова Олена
Олегівна
Кандидат
мистецтвознавства
.
Старший
викладач.

1.Постійний член та голова журі
конкурсу «музичний листопад»,
для солістів та оркестрів.
м.Маріуполь.
2.Член журі 27 та 28 Конкурсів
молодих виконавців «Провесінь»
м.Кропивницький
3.Протягом чотирьох років
.Голова журі конкурсу «Франкове
підгір’я». м.Дрогобич.
4.Член журі міжнародного
Конкурсу гітаристів м.Кобленц,
Німеччина.Травень-червень
2020р.
З 30 вересня по 30 жовтня 2020
року – підвищення кваліфікації у
центрі ім. І. Зязюна. НАПН
України.
1.Спеціальний курс підвищення
професійної компетентності
викладачів гітари - ІІІ день,
Київський міський методичний
центр закладів культури та
навчальних закладів:
25.09.19р., лекція 1
«Спадкоємність в історії
гітарного виконавства»
26.09.29р., лекція 2 «Робота над
прийомами гри та
звуковидобуванням на основі
худ. Матеріалу різного рівня
складнощів».
2.24.04.20 р. онлайн лекція
«Методи розвитку музично-

Участь у організації та
проведенні науковопрактичної конференції
присвяченої 80-річчю з дня
створення Кафедри народних
інструментів НМАУ
ім.П.І.Чайковського.

Гончарова Ірина
Борисівна
Заслужена
артистка України,
викладач.

1.Навчальна робоча програма
з предмету: Основи
диригування,
2 курс, бакалаври.
2.Навчальна робоча програма
з предмету: Диригування,

without bordres/Life goes on!, м.
Одеса,
Землянський М., 1к. – 1 місце

технічних здібностей гітариста»,
Міжнародний онлайн конкурс
“Гітарна концентрація-6”,
Німеччина.
3.Участь в майстеркласі
кубинського гітариста Ахмеда
Дікінсона (Бірук О., 3 к.)
Член журі
1.11.19 Всеукраїнський конкурс
гітаристів “Боярський
Хрещатик”-2019, м. Боярка.
2.04.20 Міжнародний онлайн
конкурс “Гітарна концентрація6”, Німеччина.
3.06.20 Міжнародний конкурс
«Віват, гітара», м. Могильов,
Білорусь
4.І міський відкритий
дистанційний творчий конкурс
«#НАШІЗІРОЧКИ», м. Дніпр
5.Міжнародний фестиваль
"Джерело Надій", м. Київ
6.10.20 18th Transilvania
International Guitar Festival.Cluj
Napoca.Romania
7.04.21 XI МЕЖДУНАРОДНОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ –
Белград, Сербия 2020

1. 26.11.2019 р. – Одеса.
Оперний театр. Onuka end
НАОНІ.
2.31.12. 2019 р. – Новорічний
концерт «За п’ять хвилин до
Нового року». Жовтневий

1.Навчальна робоча програма з
предмету: Методика роботи з
творчим колективом,
3, курс, бакалаври.
2. З 30 вересня по 30 жовтня 2020
року – підвищення кваліфікації у

Секретар художньої ради
НАОНІ.

3,4 курс, бакалаври.
3. Навчальна робоча програма
з предмету: Диригування,
1,2 курс, магістри.
4. Навчальна робоча програма
з предмету: Читання
партитур,
3,4 курс, бакалаври.
5. Навчальна робоча програма
з предмету: Арнжування,
3,4 курс, бакалаври

палац.
3.5.01.2020р. – Різдвяний
концерт.
4.16.02.20р. – Тарантіноманія.
Caribbean Club.
5.12.02.2020 р. - (Dj Slep) and
НАОНІ Orchestra – Новий рік
на Софії.
30-31.12.2020р.- концертпрезентація нової програми
«Гуц-and Roll».
6.-7.01.2021р. Олег Скрипка та
НАОНІ. Щедрик.
Здійснено студійні записи трьох
нових програм:
1. «Гуц-and Roll».
2.»Володарі стихій».
3.М.Рубченко та НАОНІ.

центрі ім. І. Зязюна. НАПН
України.

ЗВІТ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ МУЗИКИ
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра
2019-2020 н.р.

ПІБ викладача,
звання,
посада
Дугіна Тетяна
Євгенівна
кандидат
мистецтвознавст
ва,
завідувач
кафедри,
професор

Наукова робота
1. Виступ офіційного опонента на
захисті дисертації С.А. Леонтьєва
«Композиторські технології в музичній
практиці
американського
ігрового
кінематографа». Дисертація на здобуття
наукового
ступеня
кандидата
мистецтвознавства, НМАУ імені П.І.
Чайковського, 29.01.2020 – 100 год.
2. Відгук на дисертацію Павленко А.М.
«Симфонії Ф.-Ж. Госсека: авторська
версія жанру» (на здобуття наукового
ступеня кандидата мистецтвознавства),
НМАУ імені П.І. Чайковського,
26.02.2020 – 30 год.
3. Відгук на дисертацію Кучурівського
Ю.С. «Жанрова традиція реквієму у
творчості
композиторів
Великобританії»
(на
здобуття
наукового
ступеня
кандидата
мистецтвознавства), ХНУМ імені І.П.
Котляревського, жовтень 2019 – 30 год.
4. Рецензія на програму нормативної
навчальної дисципліни «Методика
викладання
музично-теоретичних
дисциплін», складену відповідно до
освітньо-професійної
програми
підготовки фахівців освітнього рівня
магістр
галузі
знань
01
Освіта/Педагогіка, спеціальності 014.13
Середня освіта (Музичне мистецтво)
НПУ імені М.П. Драгоманова, листопад
2019. – 30 год.

Методична робота
1. Підготовка
дидактичних
матеріалів, корегування курсу,
розробка контрольних завдань
та екзаменаційних білетів для
дистанційної форми навчання
(«Поліфонія» Музикознавство,
«Гармонія» Фп-С, «Гармонія»
Д-Н) – 210 год.
2. Розробка
екзаменаційних
білетів до вступних іспитів (всі
спеціалізації з «Сольфеджіо» та
«Гармонії»;
магістримузикознавці – з «Теорії
музики») – 50 год.
3. Розробка конкурсних завдань
та
участь
у
журі
Всеукраїнського
відкритого
конкурсу класичної музики
«Обрії класики» 28.10.2019 –
30+90 год.
4. Член Державної атестаційної
комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра
(Державний іспит за фахом
«Музикознавство») – 6 год.

Організаційна робота

1. Член Художньої ради КМАМ –
протягом року, 50 год.
2. Член Вченої ради КМАМ –
протягом року, 20 год.
3. Член
оргкомітету
Всеукраїнського
культурнотворчого
проекту
«ХХVI
фестиваль
мистецтв
«Шевченківський березень». –
10.02-27.03, 2020. – 20 год.
4. Проведення засідань кафедри
теорії музики – протягом року, 20
год.
5. Відвідування занять викладачів
кафедри (Менделенко Д.В., Когут
Т.В., Філатова Т.В.) – 30 год.

5. Рецензія на посібник з сольфеджіо для
музичних шкіл та музичних відділень
мистецьких шкіл Павлюк Лідії Львівни
“Сольфеджіо 4 клас” (Комплекс
навчально-методичного забезпечення
навчального предмета «Сольфеджіо»
для музичного відділення мистецької
школи; «Робочий зошит 4 клас») 4 д.а.,
липень 2020 –30 год.
6. Участь у проведенні ювілейної ХХ
Міжнародної
науково-практичної
конференції «Молоді музикознавці»
(Київська
муніципальна
академія
музики ім. Р.М. Глієра) (8-10 січня
2020). Головування у засіданні наукової
секції. – 30 год.
7. Наукове керівництво доповіддю на
ХХ Міжнародній науково-практичній
конференції «Молоді музикознавці»
студентки ІІІ курсу (музикознавство)
Жукової Ольги. Робота рекомендована
та надана до друку (8-10 січня 2020). –
100 год.
8. Участь у роботі міжнародної науковопрактичної конференції викладачів
«Музикознавство
у
системі
соціогуманітарних дисциплін: наукові
теорії, наукові школи, наукові тексти»
(Київ, КМАМ імені Р.М.Глієра –
Дюссельдорф, Вища школа музики
імені Р. Шумана). Круглий стіл, спікер.
22-23.11.2019. – 100 год.
9. Участь у ІІ Міжнародному науковотворчому проекті «Музична культура
сучасності: від наукового осмислення

до виконавської інтерпретації та
імпровізації» обсягом 90 годин (3
кредити
ECTS).
КМАМ
імені
Р.М.Глієра. 02 грудня 2019 року – 15
січня 2020 року. Сертифікат №132/2010. – 90 год.
10. Керівниицтво
науково-дослідними
роботами магістрів – 248 год.

Антонова
Олена
Григорівна
кандидат
мистецтвознавст
ва,
доцент
(сумісник)

1. Публікація статті «Інструментальний
концерт у творчості Франсіса Пуленка:
проекції жанру // Часопис НМАУ
ім. П. І. Чайковського :
науковий
журнал. 2020. № 1 (46). С. 43–55; 0,5
д.а. – 100 год.
2. Участь у роботі ІХ Міжнародної
наукової конференції «Ювілейні та
пам’ятні дати 2019 року» (Київ,
листопад 2019 року);
3. Відгук на автореферат дисертації
Єрьоменка Андрія Юрійовича «Баянна
творчість А. Гайденка:естетичні та
жанрово-стильові аспекти»; 1 д.а. –
15 год.
4. Рецензія на статтю Федорак Д.
«Музична
творчість
Гільдегарди
Бінгенської в аспекті феномену
авторського стилю»; 0,5 д.а. – 7,5 год.
5. Сліпе рецензування:
a. статті «Хорова творчість Дж. Россіні в
контексті духовно-релігійних шукань
італійської
культури
епохи
Рісорджименто (на прикладі Stabat
Mater)»; 0,5 д.а. – 7,5 год.
b. статті «”Distant Bells” Фанк Кок Юна:
камерно-інструментальна
версія

1. Розробка
методичного
забезпечення
курсу
«Теорія
музики» для іноземних студентів
підготовчого відділення; 30 год.
2. Розробка
методичного
забезпечення курсу «Сольфеджіо»
для
іноземних
студентів
підготовчого відділення; 30 год.
3. Підготовка
залікових
вимог,
тестових завдань для контролю
знань студентів; 15 год. + 20 год.
4. Сертифікат № 132/20-42 за
результатами програми стажування
у рамках ІІ міжнародного науковотворчого
проекту
«Музична
культура сучасності: від наукового
осмислення
до
виконавської
інтерпретації
та
імпровізації»
обсягом 90 годин (3 кредити ECTS)
02 грудня 2019 року – 15 січня 2020
року, Київ).

1. Участь у роботі Міської
відкритої
конференції
«Мистецтво без меж: шлях до
науки» з предметів теоретичного
циклу серед учнів мистецьких
шкіл (Київ, 27–28 вересня та 4–
5 жовтня 2019); 30 год.
2. Участь
в
організації
та
проведенні
Всеукраїнської
учнівської інтернет-конференції
Crescendo Art Forum 2020 (28–
29 травня 2020 року). 30 год.

c.

діалогу китайських та європейських
традицій»; 0,5 д.а. – 7,5 год.
статті «Еволюція хорової культури
Шанхаю в аспекті взаємодії з
традиціями європейського музичного
мистецтва». 0,5 д.а. – 7,5 год.

1. Участь у ювілейній міжнародній 1. Розробка навчальних курсів: 1. Участь у засіданнях кафедри – 20
Бондаренко
підготовка лекцій і практичних
год.
науковій
конференції
«Молоді
Тетяна
завдань
з
гармонії
і
сольфеджіо
для
Олександрівна
музикознавці України» (січень 2020 р.).
музикознавців і хормейстерів (I
курс КМАМ ім. Р.М. Глієра) в
умовах дистанційного навчання.

Заслужений діяч 2. Прочитані online-лекції на курсах
підвищення кваліфікації за темою
мистецтв
«Сучасні проблеми музично-теоретичної
України,
2. Складання
професор
(сумісник)

освіти та удосконалення методики
викладання
музично-теоретичних
дисциплін у закладах передвищої освіти»
(грудень 2020 р.).

екзаменаційних та
залікових вимог з гармонії та
сольфеджіо для музикознавців і
хормейстерів I курсу КМАМ імені
Р.М. Глієра.

3. Проведений майстер-клас «Історикостильова
і
творча
спрямованість
викладання
курсів
гармонії
та
сольфеджіо» (грудень 2020 р.).
4. Опрацювання матеріалів до науковотеоретичної розробки теми «Ладові
механізми акордоутворення (на матеріалі
творів українських композиторів XIX –
початку XXI ст.)».
1. Наукова стаття у науковій збірці, що
Гармель
входить до Переліку наукових фахових
Оксана
видань України:
Володимирівна

1. Підготовка до лекцій з Участь у засіданнях кафедри теорії
дисциплін навчальних планів ОС музики, кафедри історії музики
Магістр (І курс, денне та заочне): (протягом року).

кандидат
мистецтвознавст
ва,
доцент

Гармель О. В. Міждисциплінарна
парадигма наукових досліджень Сергія
Волкова: культура, мистецтво, освіта у
новому вимірі // Культурологічна думка :
щорічник наукових праць. Київ : Інститут
культурології
Національної
академії
мистецтв України, 2019. № 15. С. 194-200.
(0,65 д.а.);
2. Публікація
конференції:

матеріалів

міжнародної

Гармель О. В.
Пам’ять
культури
і
творчість композитора: напрями та
перспективи дослідження // Регіональні
культурні, мистецькі та освітні практики :
Матеріали VI Міжнародної електронної
науково-практичної
конференції
(м. Переяслав-Хмельницький,
14-15
березня
2019)
/
За
заг.
ред.
Т. В. Мартинюк,
Н. В. Ігнатенко.
Мелітополь :
Поліграфічний
центр
«Люкс», 2019. С. 26-29. (0,3 д.а.);
3. Відгуки
офіційного
опонента
на
дисертації, подані на здобуття наукового
ступеня кандидата мистецтвознавства за
спеціальністю 17.00.03 – Музичне
мистецтво:
a. Овдійчук О. П.
Творча
спадщина
Полікарпа Барановського у контексті
проблем
виконавства
на
струнносмичкових інструментах (Захист відбувся
27.11.2019,
НМАУ
ім. П. І. Чайковського);
b. Омельченко-Агай Кухі Г. С. Жанр сольної
кантати
європейської
традиції
в

«Основи науково-дослідної роботи»,
«Музична
культура
сучасності»,
«Сучасна українська музика»;
2. Підготовка до семінарських
та індивідуальних занять з дисциплін
навчальних планів ОС Магістр (І курс,
денне та заочне): «Основи науководослідної роботи», «Музична культура
сучасності»,
«Сучасна
українська
музика», фах «Музикознавство» та ОС
Бакалавр (І курс, денне): фах
«Музикознавство»;
3. Підготовка
методичних
матеріалів до самостійної роботи
студентів та дистанційного навчання
(ОС Магістр, І курс, денне та заочне):
«Основи науково-дослідної роботи»,
«Музична
культура
сучасності»,
«Сучасна українська музика»;
4. Робота у складі комісій
Державної служби якості освіти
України:
16-20.12.2019
позапланова
перевірка
КВНЗ
«Уманський
гуманітарно-педагогічний
коледж
ім. Т. Г. Шевченка» (наказ ДСЯОУ від
04.12.2019 р. № 01-12/104);
03-07.02.2020 - планова перевірка
Ніжинського
державного
університету імені Миколи Гоголя
(наказ ДСЯОУ від 28.01.2020 р. №
01-12/20);
5. Робота в постійно
структурах Академії:

діючих

історичному розвитку (XVII-XX століття)
(Захист
оголошено
на
24.06.2020,
відбувся
25.11.2020,
НМАУ
ім. П. І. Чайковського);
4. Відгуки на автореферати дисертацій,
поданих на здобуття наукового ступеня
кандидата
мистецтвознавства
за
спеціальністю 17.00.03 – Музичне
мистецтво:
a. Сокачик Р. М. Оперна творчість Петера
Етвеша в контексті розвитку угорської
музики ХХ-ХХІ століть (Захист відбувся
25.09.2019,
НМАУ
ім. П. І. Чайковського);
b. Харитонова Д. В. Різновиди символіки в
українській
інструментальній
сонаті
ХХ століття (Захист відбувся 30.10.2019,
НМАУ ім. П. І. Чайковського);
c. Фізер К. С. Заголовок музичного твору та
його функціонування в новітній музиці
(на прикладі творчості українських
композиторів)
(Захист
відбувся
27.11.2019,
НМАУ
ім. П. І. Чайковського);
5. Рецензування («сліпе рецензування»)
наукової статті «Мандрівні капели
Дніпросоюзу: значення для сучасності з
погляду
історичної
ретроспективи»,
наданої для публікації у фаховому
виданні «Науковий вісник Національної
музичної
академії
України
імені П. І. Чайковського» (виконано у І
семестрі 2019-2020 навч. року);
6. Рецензія на анотований звіт відділу теорії

робота у Вченій раді (секретар
ради) – 12 засідань протягом 2019-2020
навч. року;
6. Підготовка (у складі робочої
групи) ліцензійної справи КМАМ
ім. Р. М. Глієра
з
розширення
провадження освітньої діяльності у
сфері вищої освіти з метою підготовки
іноземців та осіб без громадянства 025
Музичне мистецтво, ОС Бакалавр,
Магістр
(І
семестр
2019-2020
навч. року);
7. Робота (у складі робочої
групи) над Звітом для Державної
служби якості освіти України за
результатами
планової
перевірки
КМАМ ім. Р. М. Глієра 20-24.01.2020
(згідно з Розпорядженням ректора від
03.02.2020 № 1/20);
8. Робота (у складі робочої
групи) над новою редакцією Статуту
КМАМ ім. Р. М. Глієра (ІІ семестр
2019-2020 навч. року);
9. Робота Головою Державних
екзаменаційних
комісій
для
проведення Атестації за підсумками
2019-2020 навч. року у КВНЗ
«Уманський гуманітарно-педагогічний
коледж ім. Т. Г. Шевченка»:
- спеціальність 014 Середня
освіта (Музичне мистецтво) ОКР
Молодший спеціаліст (03.06.2020,
04.06.2020, 10.06.2020, 11.06.2020,
17.06.2020, 23.06.2020);

та
історії
культури
Інституту
культурології
Національної
академії
мистецтв України щодо виконання
фундаментальної
НДР
за
темою
«Інституційні та самоорганізаційні засади
культуротворення
в
Україні»
реєстраційний № 0116U000306 (виконано
23.01.2020);
7. 7.Член оргкомітету ХХ Міжнародної
науково-практичної конференції «Молоді
музикознавці-2020» (08-10.2020) у рамках
ІІ
Міжнародного
науково-творчого
проєкту «Музична культура сучасності:
від
наукового
осмислення
до
виконавської
інтерпретації
та
імпровізації» (02.12.2019 – 12.01.2020);
8. Участь
у
круглому
столі
«Музикознавство
у
системі
соціогуманітарних дисциплін: наукові
теорії, наукові школи, наукові тексти»
(22-23.11.2019) у рамках Міжнародного
науково-творчого
проєкту
«Сучасне
музикознавство
та
виконавство
в
соціокультурному
контексті:
від
теоретичного
музикознавства
до
виконавської практики» (15-23.11.2019);
9. Розробка
освітньо-професійних
програм (у складі групи розробників):
a. ОПП «Музикознавство» першого рівня
вищої освіти за спец. 025 Музичне
мистецтво.
Кваліфікація
«Бакалавр
музичного мистецтва (Музикознавство)»
(введено в дію наказом від 11.03.2020
№ 163-2/20-ОД);

- спеціальність 014 Середня
освіта (Музичне мистецтво) ОКР
Бакалавр
(16.06.2020,
22.06.2020,
26.06.2020).

b. ОПП «Музикознавство» другого рівня
вищої освіти за спец. 025 Музичне
мистецтво.
Кваліфікація
«Магістр
музичного мистецтва (Музикознавство)»
(введено в дію наказом від 11.03.2020
№ 163-2/20-ОД).

Жарков
Олександр
Миколайович
кандидат
мистецтвознавст
ва,

1. Підготовка матеріалів (лекційний 1.Участь у засіданнях кафедри – 20
курс, письмові роботи, творчі завдання, год.
екзаменаційні
вимоги,
методичні
рекомендації)
для
дистанційного
навчання з «» (1-й семестр) та з «» (2-й
семестр).

професор
(сумісник)
Жуков Август 1. Член журі Всеукраїнського конкурсу
юних піаністів імені Олени Вериківської
Олексійович

– 30 год.
2.
Створення освітніх програм ОКР
Заслужений діяч
«Молодший спеціаліст» - 10 год.
мистецтв
3. Участь в організації проекту
України,
Міжнародної науково-практичної
конференції «Молоді музикознавці» - 30
професор
год.
4. Розробка навчальних планів фахового
рівня Молодший бакалавр – 40 год.
5. Розробка освітніх програм фахового
рівня Молодший бакалавр.
6. Організація та проведення Науково-

1. Підготовка до практичних занять з
сольфеджіо (Ік) – 70 год.
2. Підготовка до модульних занять –
4 год.
3. Розробка екзамнаційних білетів
(сольфеджіо І курс ФС, ОДУІ, НІ) 10 год.
4. Організація
та
проведення
Науково-методичної ради КМАМ –
50 год.
5. Робота в Художній раді КМАМ –
50 год.
6. Робота у Вченій раді КМАМ - 4
год.

1. Участь в організації та проведенні
творчих,
методичних
заходів
(майстер-класів, відкритих уроків
тощо) протягом навчального року
– 50 год.
2. Організація роботи
комісії – 10 год.

Державної

3. Організація
та
проведення
вступної компанії – 50 год.
4. Проведення
коледжу.

педагогічних

рад

методичної ради КМАМ.
7. Участь в організації та проведенні
творчих заходів академії.

1. Рецензування підручника «Світова
музична література» Вип. 2 Ірини
Медриш
2.
Участь у ІІ Міжнародному науковокандидат
творчому проєкті «Музична культура
мистецтвознавст
сучасності: від наукового осмислення до
ва
виконавської інтерпретації та
імпровізації» (Сертифікат N 132/20-31)
викладач
3. Керівництво науково-дослідними
роботами
4. Підготовка вступного слова до концерту
А.Бєлова за участі симфонічного оркестру
КМАМ ім.Глієра

Когут Тетяна
Валеріївна

7. Організація роботи пед. ради
коледжу.
8. Участь в роботі Тарифікаційної
комісії КМАМ.
9. Участь в роботі Атестаційної
комісії коледжу.
10. Організація роботи екзаменаційної
комісії КМАМ.
11. Створення навчальних планів,
робочих
навчальних
планів,
освітньої програми – 40 год.
12. Організація роботи комісії з
методичниих об’єднань викладачів
ДМШ міста, області, України – 50
год.
13. Розробка
«Правил
прийому»
КМАМ (коледжу) та додатків до
них – 10 год.
1. Підготовка
до
лекцій
та
практичних занять
2. Робота
над
вступними
екзаменаційними
білетами
з
предмету сольфеджіо
3. Підготовка
матеріалів
для
студентів заочної форми навчання
4. Участь у розробці робочих програм
з предметів гармонія та сольфеджіо.

5. Участь в організації звітних
концертів КМАМ – 20 год.

1. Член
оргкомітету
на
Міжнародній науково-практична
конференції
«Молоді
музикознавці»
2. Організаційна
робота
з
підготовки
та
проведення
творчого проєкту «Musica.Passion.
Tango»
3. Участь у засіданнях кафедри
4. Як керівник навчально-науково
відділу: організаційна робота з
навчального процесу (підготовка
документації, розробка нових
індивідуальних навчальних планів
студентів, складання навчального
розкладу
та
розкладу
екзаменаційних сесій, поточне
інформування
студентів
та

1. Публічний
захист
кандидатської
дисертації Леонтьєва С.А. на тему
«Композиторські технології в музичній
практиці
американського
ігрового
кандидат
кінематографа» (у якості наукового
мистецтвознавства
керівника) – січень 2020;
2. Підготовка
та
відеозапис
циклу
доцент (сумісник)
авторських
лекцій
до
ювілею
Л. Бетховена (6 лекцій) у співпраці з Гетеінститутом
та
музично-освітньою
платформою Kyiv Contemporary Music
Days – протягом другого семестру;
3. Виступ
на
міжнародній
науковій
конференції «Ювілейні та пам’ятні дати
2020 року» (доповідь на тему «Наука
логіки Бетховена») – НМАУ, листопад
2020;
4. Творча майстерня (авторська лекція)
«Сучасні уроки Л. Бетховена» (актовий
зал Київської організації Національної
Спілки композиторів України, грудень
2020).
5. Попередній
захист
кандидатської
дисертації Гусєвої А.Л. (у якості
наукового керівника; кафедра теорії
музики НМАУ) – грудень 2020;
6. Рецензування
навчально-методичного
посібника
«Фортепіанна
мініатюра
сучасних українських композиторів»
(упорядник – Т.В. Корольова) – жовтень
2020;
1. Теоретичні дисципліни як фундамент
Коханик Ірина
вищої музичної освіти: традиції та
Миколаївна
інновації // Доповідь: Круглий стіл
кандидат
«Музикознавство
у
системі
Ковалінас
Микола
Анатолійович

викладачів)
1. Підготовка матеріалів (лекційний 1. Участь у роботі оргкомітету
курс, письмові роботи, творчі завдання,
музичного фестивалю «Київські
екзаменаційні
вимоги,
методичні
музичні прем’єри» (жовтеньрекомендації)
для
дистанційного
листопад 2020).
навчання з «Теорії композиції ХХ 2. Участь у роботі керівних органів
століття»
(1-й
семестр)
та
з
Національної
Спілки
«Інструментознавства» (2-й семестр).
композиторів України (заступник
голови
Київської
організації
НСКУ, член Правління НСКУ).

1.Підготовка модульних контрольних
робіт,
складання
екзаменаційних
вимог, підготовка матеріалів до

2. Член Вченої ради КМАМ – по
2 год. за 1 засідання
3. Участь у засіданнях кафедри –

мистецтвознавства
, професор
(сумісник)

соціогуманітарних дисциплін: наукові
теорії, наукові школи, наукові тексти» за
підтримки
Вищої
школи
музики
ім. Р. Шумана
(Дюссельдорф)
та
громадської
організації
«Спільнота
“Музикознавці України у світовій
культурі”». Київ, Київська муніципальна
академія музики і. Р. М. Глієра, 2019, 2223 листопада (сертифікат). – 100 год.
2. Музичний стиль як простір діалогу
«внутрішньої людини» // Міжнародний
музикознавчий семінар «Музикознавче
слово
в
інформаційному
контенті
(пост)сучасності» Одеська національна
музична академія ім. А. В. Нежданової,
19-21 червня 2020 року, платформа Zoom
(сертифікат). – 100 год.
3. Рецензія на посібник з сольфеджіо для
музичних шкіл та музичних відділень
мистецьких шкіл Павлюк Лідії Львівни
“Сольфеджіо
4
клас”
(Комплекс
навчально-методичного
забезпечення
навчального предмета «Сольфеджіо» для
музичного відділення мистецької школи;
«Робочий зошит 4 клас») 4 д.а. –60 год.
4. Участь в оргкомітеті ювілейної ХХ
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Молоді
музикознавці»
(Київська муніципальна академія музики
ім. Р.М. Глієра) (січень 2020). – 30 год.
5. Член редколегії наукового фахового
видання НМАУ ім. П. І. Чайковського
«Науковий вісник НМАУ» (заступник
головного редактора) – 200 год. (4

дистанційного навчання з дисциплін:


«Аналіз музичних творів» –
140, «Практикум з АМТ» – 18,



«Музичне редагування» – 70,
«Практика редагування» – 7
(всі бакалаврат),



«Музичне редагування» – 70,
«Практика
редагування»
(магістратура) – 7,



керівництво
науководослідними роботами магістрів
– загалом 37 год.

2.Розробка конкурсних завдань та
участь
у
журі
(головування)
Всеукраїнського відкритого конкурсу
класичної музики «Обрії класики»
28.10.2019 – 30+90 год.

20 год.

випуски за рік).

Криштофович 1. Розгорнутий (аналітичний) анонс
фестивалю Leopolis Jazz 2019 (публікація
Вячеслав
на meloport.com).
Вячеславович
Викладач

Менделенко
Дарія
Валентинівна
Кандидат
мистецтвознавст
ва,
доцент

2. Завершення початкового етапу (перший
рік) роботи на вебсайті про
імпровізаційну музику meloport.com (у
ролі літературного редактора та
консультанта): літо 2019
3. Рецензія на онлайн-фестиваль Am I Jazz
2020.
4. Початок роботи над серією текстів про
історію українського джазу: січень 2020

1.Рецензування навчальної програми
«Аналіз музичних творів (Аналіз музичних
форм)» для середніх спеціалізованих
музичних шкіл зі спеціальності «Теорія
музики» (11 клас) (друга редакція,
доповнена). Автор-укладач – викладачметодист ЛССМШ ім. С. Крушельницької
Завісько В. М. (0,7 д.а.) – 10 год.
2.Редагування наукових збірників,
підручників, навчальних посібників,
монографій, словників, довідників:
Київське музикознавство : зб. наук. статей.
Вип. 58. Київ, 2019. 269 с. (16 д.а., разом з
М. Вороніною) – 800 год.
Київське музикознавство : зб. наук. статей.
Вип. 59. Київ, 2019. 232 с. (13,6 д.а., разом з

1.Переформатування навчального
процесу у режимі онлайн (з
оптимізацією навчальної програми під
нові умови):
Основи редагування та журналістики
(70 год.), Редакторська практика (19
год),
Музичне редагування магістри (19
год.), Музичне редагування (бакалаври,
19 год.).

1.Участь у засіданнях кафедри – 20
год.

1.Організаційна робота з підготовки
1.Підготовка до:
та проведення фестивалю, конкурсу,
- лекцій
«Аналіз музичних творів» (2 групи)-70 творчого проекту:
год.
- сценарій проведення новорічного
«Гармонія» (1 група денне + 2 групи
концерту «Когда год уходящий
заочне) – 35+16 год.
стоит у порога» (26.12.2019,
- практичного, семінарського і
Російський
центр
науки
та
культури) – 50 год.
індивідуального заняття
«Аналіз музичних творів» (2 групи)-35
год.
«Гармонія» (1 група денне + 2 групи
заочне) – 17,55+8 год.
«Сольфеджіо» (1 група денне + 2 групи
заочне) – 35 +16 год.
- підготовка методичних матеріалів
до семінарських занять, виробничої
практики, самостійної роботи

2.Ведення концерту «Когда год
уходящий
стоит
у
порога»
(26.12.2019, Російський центр науки
та культури) – 3 год.
3. Участь у засіданнях кафедри – 20
год.
Всього: 73 год.

М. Вороніною) – 680 год.
Жаркова В. Десять взглядов на историю
западноевропейской музыки. Тайны и
желания Homo Musicus : монография : в 2 т.
Т. 2. Киев : ArtHuss, 2020. 256 с.
(відповідальний редактор, 10,5 д.а.) – 1050
год.

студентів (6 груп) – 90 год.
2.Розробка засобів діагностування
для проведення контролю знань:
- екзаменаційних білетів, завдань
(4 комплек1ти) – 40 год.
Всього: 362,5 год.

Чайковський: Україна на карті життя та
творчості / ред.-упоряд. В. Жаркова. Київ :
ArtHuss, 2020. 216 с. (відповідальний
редактор, 6,4 д.а.) – 640 год.
3.Участь у наукових конференціях,
симпозіумах, семінарах, нарадах на базі
Академії та інших установ:
- член оргкомітету ХХ Міжнародної
науково-практичної конференції «Молоді
музикознавці» (8–10 січня 2020) – 30 год.
Всього: 3210 год.

Москаленко
Віктор
Григорович
Доктор
мистецтвознавст
ва,
професор
(сумісник)
Швецова Олена
Валентинівна
Заслужений
робітник

1. Підготовка матеріалів (лекційний 1.Участь у засіданнях кафедри – 20
курс, письмові роботи, творчі завдання, год.
екзаменаційні
вимоги,
методичні
рекомендації)
для
дистанційного
навчання з «» (1-й семестр) та з «» (2-й
семестр).

1. Участь у проведенні ювілейної ХХ 1. Організація
та
проведення 1. Організація
та
проведення
Міжнародної
науково-практичної
щорічного конкурсу молодих
засідань
циклової
комісії
конференції «Молоді музикознавці»
композиторів-студентів
КМАМ,
музично-теоретичних дисциплін
(Київська
муніципальна
академія
присвяченого
пам’яті
Івана
коледжу (у період пандемії –
музики ім. Р.М. Глієра) (8-10 січня
Карабиця (визначення складу журі,

культури
України,
2.

доцент

3.

4.

5.

6.

2020). Головування у засіданні наукової
секції. У 2020 році отримана подяка.
Робота над створенням посібника з
гармонії «Секвенції» - 2 частина (для
студентів
середніх
та
вищих
навчальних закладів музичної культури
та мистецтва).
Робота над створенням методичного
посібника з урахуванням досвіду
роботи у режимі on line: курс «Теорія
музики» для виконавських фахів
коледжу;
курс
«Гармонія»
для
виконавських фахів та теоретиків
коледжу;
курс
«Гармонія»
для
бакалаврів (І курс, «Спів»).
Створення музичних та теоретичних
завдань з «Музичної грамоти» та
«Сольфеджіо» до 33-ї музичнотеоретичної Олімпіади для учнів 4-6 та
7-8 класів ДШЕВ м. Києва: 19.01.2020
та 26.01.2020.
Творча та професійна підготовка
студентів коледжу Д. Городецького
(ІVкурс) та Кіспе Інка Роберта Шона
(ІІІ курс ММЕ) до участі у 9
Всеукраїнському конкурсі молодих
композиторів пам’яті І. Карабиця (ІІ
тур – Імпровізація). Вересень-жовтень
2019 р.
Участь у ІІ Міжнародному науковотворчому проекті «Музична культура
сучасності: від наукового осмислення
до виконавської інтерпретації та
імпровізації» обсягом 90 годин (3
кредити
ECTS).
КМАМ
імені
Р.М.Глієра. 02 грудня 2019 року – 15

2.

3.

4.

5.

6.

участь у журі, відбір найкращіх
онлайн).
творів та їх авторів, організація та
проведення заключного концерту 2. Участь у проведенні засідань
кафедри теорії музики КМАМ.
переможців за участю студентів
КМАМ).
3. Член Художньої ради КМАМ.
Художнє керівництво ІІ туром 9го
Участь
в
організації,
Всеукраїнського конкурсу молодих
прослуховуванні
та
відборі
композиторів пам’яті І. Карабиця
учасників
концертів:
звітних
(Імпровізація).
Визначення
концертів виконавських відділів,
переможців-імпровізаторів.
концертів
у
рамках
Організація заключного концерту
«Шевченківського
березня»
в рамках 9-го Міжнародного
різноманітні мистецькі заходи у
конкурсу молодих композиторів
пам’яті І. Карабиця сумісно зі
масштабному творчому проекті
студентами Національної академії
КМАМ
на
різних
сценах
образотворчого
мистецтва
та
(площадках) Києва.
архітектури, що був створений за
сприяння виставкової компанії 4. Член Погоджувальної ради у
Департаменті
культури
CARSHE і Національної академії
(Методкабінет):
робота
над
образотворчого
мистецтва
та
архітектури.
рецензіями на методичні збірки та
Організація консультацій для
посібники
(теоретичні
та
абітурієнтів КМАМ (факультету та
виконавські), робота на сумісних
коледжу) з музично-теоретичниих
засіданнях Ради з приводу
дисциплін (у рамках вступної
друкування
нових
науковокомпанії).
методичних
збірок
тощо.
Організація
та
проведення
Протягом року.
Державних
іспитів
студентівтеоретиків ІV курсу коледжу з
підключенням
режиму
Zoom.
Голова Держ. комісії – професор
кафедри української музики НМАУ
ім.
П.І.Чайковського,
доктор
мистецтвознавства Копиця М.Д.
Організація
та
проведення
Олімпіади для учнів 4-6 класів

січня 2020 року. Сертифікат №132/2022.
7.

8.

9.

10.

11.

1. Статті в українських фахових наукових 1.
виданнях:
 Іванніков Т. П., Філатова Т. В.
Кандидат
Гітарна
творчість
Агустіна
мистецтвознавства
Барріоса у контексті розвитку 2.
,
парагвайської музики // Науковий
професор
вісник
Національної
музичної
(сумісник)
академії
України
імені
Філатова Тетяна
Володимирівна

ДМШ та 7-8 класів ДШЕВ і ДМШ
Києва: 19.01.2020 та 26.01.2020 у
КМАМ. Головування у журі.
Розробка курсів «Сольфеджіо»,
«Гармонія» для І курсу бакалаврів
та «Методика викладання музичнотеоретичних дисциплін» для ІІ
курсу бакалаврів-музикознавців з
урахуванням специфіки роботи on
line.
Розробка курсів «Сольфеджіо».
«Гармонія», «Теорія музики» для
студентів коледжу з урахуванням
специфіки роботи on line.
Складання
екзаменаційних
білетів для студентів-бакалаврів
(Ік, «Спів») з урахуванням умов
складання іспитів on line.
Надання тем для курсових робіт
студентам-музикознавцям ІІІ курсу
коледжу з предмету «Теорія
музики». Обговорення змісту та
плану майбутніх робіт.
Підготовка
бакалаврівмузикознавців
до
Державних
іспитів з предмету «Методика
викладання музично-теоретичних
предметів».
Розробка
методичного Робота у складі журі комісій,
забезпечення курсу «Сольфеджіо» творчих заходів та конкурсі:
для
студентів
спеціальності 1. Головування
Державною
«Естрадний спів» 1 курсу; 30 год.
екзаменаційної
комісією
на
Розробка
методичного
бакалаврських та магістерських
забезпечення курсу «Гармонія» для
іспитах у Луганській державній
для
студентів
спеціальності
академії культури і Мистецтв
«Естрадний спів» 1 курсу; 30 год.
(грудень 2019, червень 2020);

П. І. Чайковського : зб. наук. ст. / 3. Підготовка
залікових
вимог,
ред.-упоряд. М. А. Ковалінас. Київ :
тестових завдань для контролю
НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019.
знань студентів; 15 год. + 20 год.
Вип. 124. С. 86–102С. 43–55; 1,0 д.а.
– 100 год.
 Іванніков Т. П., Філатова Т. В.
Чилійський гітаррон як інструмент
народного та культового побуту //
Науковий Вісник Національної
музичної академії імені П. І.
Чайковського. Київ, 2020. № 128. С.
80–93; 1,0 д.а. – 100 год.
 Філатова. Т. В. Чилійська гітарна
музика:
«Антикуеки»
Віолети
Парри
//
Науковий
Вісник
Національної музичної академії
імені П. І. Чайковського. Київ, 2020.
№ 129. С. 232–250; 1,0 д.а. –
200 год.
2. Участь у підготовці та проведенні
конференції кафедри теорії музики НМАУ
«Гармонія forever», присвяченої презентації
посібника «Лекції з теорії гармонії» 13
березня 2019 р.,
 виступ з доповіддю «Гармонія як образ
життя в мистецтві» - 5 год.;
 Виступ з доповіддю «Творчість Агустіна
Барріоса
Мангоре
у
контексті
латвноамериканської культури» на XV
міжнародній
науково-практичній
конференції «Європейський культурний
простір і українські перспективи»
(Рівне,
14
листопада
2019
р., Рівненський державний гуманітарний
університет) - 5 год.;
1. Рецензування
автореферата

2.

Участь у роботі Міської відкритої
конференції у складі оргкомітету
Всеукраїнської
учнівської
конференції «Мистецтво без меж:
шлях до науки» з предметів
теоретичного циклу серед учнів
мистецьких шкіл у рамках ХХХ
міжнародного фестивалю «Київ
музик фест – 2019» (ПущаВодиця, 27-28 вересня, 4-5 жовтня
2019 р.) – 30 год.

Полстянкина
Ірина
Петрівна
Заслужений діяч
мистецтв України
доцент

дисертації
Павленко
Андрія
Михайловича «Симфонії у творчості
Франсуа-Жозефа Госсека: Авторська
версія жанру» на здобуття наукового
ступеня кандидата мистецтвознавства за
спеціальністю 17.00.03 – Музичне
мистецтво (2020).
2. Участь у редагуванні навчальних
наукових
фахових
видань:
член
редколегії наукового фахового видання
НМАУ
ім.
П. І. Чайковського
«Українське музикознавство»;
3. Сліпе рецензування наукових статей
до фахових видань:
стаття для публікації у фаховому
виданні «Науковий вісник Національної
музичної
академії
України
імені П. І. Чайковського»
за
темою
«Концепція «відкритої форми» Надії
Горюхіної в парадигмі сучасного
музикознавства» 0,5 д.а. – 7,5 год.
Участь у вебінарі «Webinar series: Possible
Розробка робочої програми
Future(s) of Creative Economies in postнавчальної дисципліни «Організація
COVID-19 Europe» - 12 травня 2020
концертної та гастрольної діяльності»
Бакалавр - грудень 2019
13 - 20 жовтня 2019 року. Творчий проєкт
Оновлення робочої програми
за програмою ERASMUS +
навчальної дисципліни «Організація
концертної та гастрольної діяльності»
«Teatralia - mistrzowie małej sceny»
Магістр - грудень 2019
(м.Бжозів ) Польща Міжнародний
польсько-український проєкт обміну
Розробка робочої програми
молоддю, організатором якого є «Fundacja
навчальної дисципліни «Менеджерська
Promocji i Rozwoju Bieszczad» (Польща)
практика»
Бакалавр 9 у
співорганізатори Громадська організація
співавторстві з І.Карабиць – грудень
«Центр розвитку творчості «Лілея»
2019
(Україна).
Розробка робочої програми
Студенти та викладачі КМАМ ім.Р.Глієра
навчальної дисципліни «Менеджерська

Участь у засіданнях кафедри.
Організація майстер класів
13 вересня 2019 база оркестру
«Київські солісти» 19.00 - майстер –
клас Макса Рисанова (альт, Велика
Британія )
14-15 вересня 2019 відкрита
репетиція оркестру «Київські
солісти» соліст, диригент
Макс Рисанов (альт, Велика Британія
) НФУ запрошені студенти та
викладачі КМАМ

(керівник Анна Кільчицька)
17-27 листопада 2019 участь студентів
коледжу КМАМ ім.Р.Глієра (духовий відділ
) у програмі ERASMUS + ( УкраїнаПольща)

практика»
Магістр - грудень 2019
Забезпечення занять в умовах
дистанційного навчання березень - травень 2020
Забезпечення засобів діагностування
для контролю на кваліфікаційних
іспитах на отримання додаткових
кваліфікацій ( бакалавр 025, магістр
025 ) - травень 2020
Організаційне, технічне та
методичне забезпечення проведення
Державних іспитів на отримання
додаткових кваліфікацій ( бакалавр
025, магістр 025 ) - червень 2020
Забезпечення дистанційного
навчання.
Освоєння інформаційних ресурсів та
платформ для проведення онлайнзанять зі студентами:

17- 19 ( на вибір) вересня 2019
КМАМ ім.Р.Глієра майстер-клас
АХМЕД ДІКІНСОН (гітара) Куба
За підтримки Посольства Республіки
Куба в Україні
"Від YESTERDAY до PENNY LANE"
25 вересня 2019 КМАМ ім.Р.Глієра
майстер – клас Дениса Северина (
віолонч., Швейцарія) у рамках
проекту “ArtCelloFestival”
4 жовтня 2019 КМАМ ім.Р.Глієра
концерт та творча зустріч з Кирилом
Кедуком (фортепіано, Білорусь )
15 листопада 2019 майстер - клас та
творча зустріч з Вадимом
Неселовським ( фортепіано , США)
для студентів ММЕ КМАМ
27 лютого 2020 майстер - клас та
творча зустріч з Матвієм Дьоміним
(флейта, Німеччина)
Участь в організації концертів
КМАМ
13 вересня 2019 участь у церемонії
відкриття БулгаковФест
19.00 Андрієвський узвіз 13
(Злотник, Постянкіна, Карабиць)
23 листопада 2019 концерт із
симфонічним оркестром КМАМ
майстер-клас, творча зустріч з
професором Дюссельдорфської вищої

школи музики Андрієм Бєло- вим
(скрипка, Німеччина)
Лютий-березень 2020 - організація
звітних концертів КМАМ ім.Р.Глієра
у рамках мистецького фестивалю
«Шевченківський березень 2020»

Карабиць
Іванна
Іванівна
викладач

Сертифікат
Проходження наукового стажування для
опанування проєктного підходу в організації
навчального процесу в закладах освіти
Фінляндії (18.11.2019 – 22.11.2019)
Прослуховування вебінарів: Франсуази
Копійки – «Юридична сторона онлайншколи» (4.06.2020) та Ольги Сімсон
"Авторське право в цифрову епоху"
(12.06.2020).

Організаційний,
технічний,
методичний супровід кваліфікаційних
та атестаційних іспитів КМАМ імені
Р. М. Глієра (травень-червень 2020).
Участь у засіданнях кафедри
(протягом року).
Оновлення робочої програми
Організаційна робота на майстернавчальної дисципліни «Менеджерська класах:
практика» для студентів бакалаврів,
- Вадима Неселовського (фортепіано,
спеціальність: 025 «Музичне
США), 15 листопада, КМАМ ім. Р. М.
мистецтво» (у співавторстві з І. П.
Глієра (Біла Зала);
Полстянкіною), (2019).
Матвія
Дьоміна
(флейта,
Німеччина), 27 лютого КМАМ ім. Р.
Освоєнння програм (Google Meet, М. Глієра (Червона зала).
Google Hangouts) для проведення
лекційних занять і консультацій в Організвція концерту студентів
програмі
Zoom
(березень-травень КМАМ ім. Р. М. Глієра в рамках
2020).
Культурологічного благодійного
проєкту "КОД" (Освіта. Духовність.
Культура.), (12 жовтня, 2019,
Національна академія образотворчого
мистецтва).
Оновлення робочої програми
навчальної дисципліни «Основи
музичного менеджменту в засобах
масової інформації» для студентів
бакалаврів (2019)

Звіт

науково-педагогічних працівників кафедри історії музики
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра
за 2019–2020 н.р.
Основні вектори діяльності роботи кафедри теорії Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра
(КІМ) протягом 2018-2019 навчального року були зумовлені змінами у сучасній освітній парадигмі та визначалися
відповідно до загальної стратегії розвитку науково-дослідної та методичної компоненти освітнього процесу кафедри та
Академії зокрема. Робота проводилась згідно з планом роботи кафедри на 2018-2019 навчальний рік. За 2018-2019
навчальний рік було проведено вісім засідань кафедри.
Головні вектори наукової (науково-творчої), методичної та організаційної роботи КМАМ ім. Р. М. Глієра
протягом 2019-2020 н. року:
Проведення науково-дослідної (науково-творчої) та науково-методичної роботи на кафедрі
(написання, підготовка до друку і публікація наукових статей, монографій, навчально-методичних
посібників та розробок):
Василенко О.В., Мудрецька Л.Г. Olha Vasylenko, Lilіia Mudretska. The subject of Holodomor in the Ukrainian
Artistic Space: historical projections Musicological Annual (Department of Musicology at the Faculty of Arts, University of
Ljubljana). https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/submissions (прийнято до друку)
Василенко О.В.:
- Жанр концерта для оркестра в украинской музыке второй половины ХХ века (на примере инструментального
творчества Ивана Карабица). Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сб. науч. ст.. Вып.
VII. Сост. и отв. ред. Н.В. Поморцева, И. Г. Умнова. Кемерово: КемГУКИ, 2020. С.5-16.
- Этномузыковед Юрий Ильич Шейкин. К 70-летнему юбилею. Традиционная Культура : Научный альманах. Том 20.
№4. 2019. С.184–187. Web of Science (Жанр: ювілейна стаття без DOI) (грудень 2019);
- Жанр концерта для оркестра в украинской музыке второй половины ХХ века (на примере инструментального
творчества Ивана Карабица). Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сб. науч. ст. Вып.
VII. Сост. и отв. ред. Н.В. Поморцева, И. Г. Умнова. Кемерово: КемГУКИ, 2020. С.5-16 (Science Index РИНЦ).

- Vasylenko О. , англійською мовою, Sacred songs of a Bear Festival as “culture text” of the Kazym Khanty // Journal of
Ethnology and Folkloristics (лютий, 2020, 43000 тис. зн) Scopus. стаття, подана до друку в міжнародний науковий
журналах.
- Василенко Ольга, російською мовою. Традиционная музыкальная культура казымских хантов в современном мире
//Музыкальная наука и композиторское творчество в современном мире: материалы международной научной
конференции: Астраханская государственная консерватория, СК России. Москва, Издательство «Композитор», 2020
( в печати). Science Index (РІНЦ). стаття, подана до друку в міжнародний науковий журналах.
Мудрецька Л.Г. :
Рихард Вагнер и французская музыкальная культура второй половины ХІХ века // Київське вагнерівське
товариство: 25 років під гостинним дахом Київського Будинку вчених Національної академії наук України: науковопопулярне видання. (прийнято до друку)
Тимченко-Бихун І.А.
Первый парафраз М. Глинки: презентация жанра // Музичне мистецтво і культура. Music art and culture. Науковий
вісник. Том 1 № 28 (2019): Музичне мистецтво і культура. Одеса : Одеська національна музична академія імені
А. В. Нежданової, 2019. С. 41-58.
Організація та проведення, членство в оргкомітеті міжнародних, всеукраїнських, кафедральних
науково-практичних конференцій, семінарах, симпозіумах, круглих столах, науково-творчих та
науково-методичних проєктах, участь з доповіддями у конференціях на базі КМАМ ім. Р. М. Глієра
та інших установах:
Мудрецька Л.Г. :
Учасник міжнародного інформаційного тижня програми ЄС Ерасмус+ в Україні (04.11.2019 р., Київ,
Сертифікат).
Учасник (доповідь) «Круглого столу: «Музикознавство у системі соціогуманітарних дисциплін: наукові теорії,
наукові школи, наукові тексти» (22–23.11.2019, Київ, Сертифікат, програма, наказ).
Учасник Міжнародного музикознавчого Круглого столу «Музика та музикознавство у реальному світі:
існування без обмежень (21.04.2020, Одеса (дистанційно, платформа Zoom), Сертифікат).

Автор та організатор Міжнародного науково-творчого проєкту «Сучасне музикознавство та виконавство у
соціокультурному контексті» (15-23.11.2019 р., Сертифікат, наказ, програма).
Автор, організатор та член оргкомітету Міжнародного науково-творчого проєкту «Музична культура
сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації» (02.12.2019–15.01.2020 р.,
Сертифікат, наказ, програма).
Автор та модератор Всеукраїнського культурно-творчого проєкту ХХУІ Фестиваль мистецтв
«Шевченківський березень 2020» (Наказ, програма).
- Організатор та спікер проєкту «Міжнародний музикознавчий семінар: музикознавче слово в інформаційному
контенті (пост)сучасності» (Одеса, червень, 2020 р., комунікаційна платформа ZOOM).
- Доповідь: «Відомий невідомий «Фауст» А.Г. Радзивілла: інтерпретація гетевських образів, жанрове та композиційне
рішення» («Міжнародний музикознавчий семінар: музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності»
(Одеса, червень, 2020 р., комунікаційна платформа ZOOM)).
Панова Н.А.
Учасник міжнародного інформаційного тижня програми ЄС Ерасмус+ в Україні (04.11.2019 р., Київ,
Сертифікат).
Учасник (доповідь) «Круглого столу: «Музикознавство у системі соціогуманітарних дисциплін: наукові теорії,
наукові школи, наукові тексти» (22–23.11.2019, Київ, Сертифікат, програма, наказ).
Автор та організатор Міжнародного науково-творчого проєкту «Сучасне музикознавство та виконавство у
соціокультурному контексті» (15-23.11.2019 р., Сертифікат, наказ, програма).
Автор, організатор та член оргкомітету Міжнародного науково-творчого проєкту «Музична культура
сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації» (02.12.2019–15.01.2020 р.,
Сертифікат, наказ, програма).
Автор та модератор Всеукраїнського культурно-творчого проєкту ХХУІ Фестиваль мистецтв
«Шевченківський березень 2020» (Наказ, програма).
Тимченко-Бихун І.А.
Учасник (доповідь) «Круглого столу: «Музикознавство у системі соціогуманітарних дисциплін: наукові теорії,
наукові школи, наукові тексти» (22–23.11.2019, Київ, Сертифікат, програма, наказ).
-

Автор та організатор Міжнародного науково-творчого проєкту «Сучасне музикознавство та виконавство у
соціокультурному контексті» (15-23.11.2019 р., Сертифікат, наказ, програма).
Автор, організатор та член оргкомітету Міжнародного науково-творчого проєкту «Музична культура
сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації» (02.12.2019–15.01.2020 р.,
Сертифікат, наказ, програма).
Василенко О.В.
28-29 вересня 2019 участь з доповіддю у роботі Міжнародної науково-творчої конференції "Музична наука та
композиторська творчість у сучасному світі" (Спілка Композиторів Росії, Астраханська державна консерваторія),
тема «Традиционная музыкальная культура казымских хантов в современном мире».
22.11-23.11.2019 р.: участь з доповіддю у роботі круглого стола «Музикознавство у системі соціогуманітарних
дисциплін: наукові теорії, наукові школи, наукові тексти», тема : «"Цвіт папороті" Є. Станковича у сучасній
театральній практиці».
02 грудня 2019 р.-15 січня 2020 р. учасниця ІІ Міжнародн науково-творч. проєкту «Музична культура
сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації».
- 9-11 січня 2020 участь в Оргкомітеті ХХ Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді
музикознавці», рецензування доповідей секції «Актуальні проблеми музичного мистецтва та музичної освіти».
Сертифікат слухача циклу вебінарів «Підвищуємо кваліфікацію онлайн: цифрові освітні ресурси» 29.04.2020
(Цифрове видавництво MCFR та «Вища школа освітнього менеджменту»)
участь у роботі он-лайн журі VІІІ Міжнародного конкурсу «Сибіріада» під патронатом Мінкульту Росії,
Кемеровського державного інституту культури з 2 по 12 грудня 2019 року; рецензування конкурсних робіт секції
«Музикознавства і музично-прикладне мистецтво», номінації Музична журналістика, Комплексний урок, Музичний
лекторій; Відкритий урок; Методична діяльність; Науково-дослідницька діяльність.
Бодіна-Дячок В.В.
1.
Приймала участь у науковому стажуванні «Академічна доброчесність» на базі Вищого Духовного Семінаріуму
у Варшаві UKSW спільно із польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової
Співпраці» та Фундацією ADD (24 червня – 6 липня 2019 року у м. Варшава).
2.
Приймала учать у II Міжнародному науково-творчому проєкті «Музична культура сучасності: від наукового
осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації» (2 грудня 2019 – 15 січня 2020, Київ).
-

3.

Приймала участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Виховання духовності особистості у
контексті реалізації цілей сталого розвитку України» з темою доповіді: «Виховання духовності особистості
засобами мистецтва: шляхи розвитку сучасної української культури» (Київ, 27 лютого 2020).

Члени кафедри прийняли участь в якості членів оргкомітету, учасників та учасників програми Міжнародного
науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та
імпровізації» (01.12.2018–15.01.2019, КІМ ім. Р. М. Глієра): Гнатів Т.Ф., Мудрецька Л.Г., Тимченко-Бихун І.А.,
Панова Н.А., Василенко О.В., Петрова О.В., Вороніна М.О., Бодіна-Дячок В.В., Цигановська Н.М., ЧеркашинаГубаренко М.Р., Тишко С.В.
Розгляд, рецензування та рекомендація до друку навчальних посібників, хрестоматій, монографій,
методичних розробок викладачів Академії; рецензування методичних розробок викладачів інших
мистецьких (музичних) навчальних закладів України, відгуки НПП в якості опонента та рецензента,
редагування навчальних посібників, монографій, збірок:
Мудрецька Л.Г. :
1.
Відгук на автореферат кандидатської дисертації Стоянової А. «Нові жанрові парадигми творчості українських
композиторів останнього дес.ХХ– поч.ХХІ століть» (19.09.2019 р., Одеса).
2.
Відгук на автореферат кандидатської дисертації Стрильчук О. «Композиторська поетика Олівє Мессіана у
світлі концептологічного підходу» (19.09.2019 р., Одеса).
3.
Відгук на автореферат кандидатської дисертації Немченко К. «Літургійна символіка в оперній музиці ХІХ–ХХІ
ст.» (18.03.2020 р., Одеса).
4.
Відгук офіційного опонента на дисертацію Ван Лунчуань «Оперна сюжетологія як предмет сучасного
музикознавства» (18.12.2019 р., Одеса).
Василенко О.В.
1.
Відгук на автореферат В. Г. Овсяннікова «Український поп-рок у контексті розвитку популярної музичної
культури кінця ХХ – початку ХХІ століття», кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – Теорія та історія
культури (26.09.2019, НАККіМ).

Відгук на автореферат Вежневець І. Л. «Музичний портрет» як художня форма французької вокальної культури
ХХ століття», кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – Теорія та історія культури (3.10.2019,
НАККіМ).
3.
Відгук на автореферат Городецького «Європейське альтове мистецтво першої половини ХХ століття:
виконавська практика та композиторська творчість» кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.03 ( НМАУ,
30.10. 2019)
рецензування дипломних робіт магістрів інших ЗВО:
4.
Магістри НАККІМ, дипломні роботи зі спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», Лютий 2020:
Воротнікова Катерина. Тема дипломної роботи: «Оперне мистецтво як засіб пропаганди у Третьому Рейху і
Радянському Союзі»
Грищенко Валентини Іванівни. Тема дипломної роботи: «MIDI-нотації як сучасний спосіб шифрування й запису
музичного матеріалу»
Заєць Вікторії Валентинівни «Стильові міксти у творчості сучасних українських композиторів».
5.
Рецензування рукопису «Матеріали конкурсу української музичної літератури, присвяченого
Б. М. Лятошинському» для фахової передвищої мистецької освіти, галузь знань 02 «Культура і мистецтво»,
спеціальність 025 «Музичне мистецтво» на вимогу Державного науково-методичного центру змісту культурномистецької освіти (березень 2020 р.)
6.
Рецензування рукопису монографії Молданова Т.А., канд. іст. наук: «Картина мира в песнях медвежьих игрищ
северных хантов (XIX-XXI вв.)» на замовлення фінського видавництва LiteraruS (грудень 2019).
Бодіна-Дячок В.В.
1. Відгук на автореферат дисертації Павелко Катерини Олексіївни «Культура повсякденності та художнє життя
Польщі у творчій біографії М.І. Глінки» (березень 2020).
Вороніна М.О.
1. Відгук на автореферат дисертації Стрильчук О.С. «Композиторська поетика Олів’є Мессіана у світлі
концептологічного підходу» на здобуття наукового ступеня канд. мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03
Музичне мистецтво (вересень 2019).
2.

Відгук офіційного опонента на дисертацію Павленка Андрія Михайловича «Симфонії у творчості ФрансуаЖозефа Госсека: авторська версія жанру», подану на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за
спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво (захист відбувся 26.02.2020).
3.
Рецензія на науково-дослідну роботу В. Гварамадзе «Сезар Франк. Прелюдія, хорал і фуга: специфіка
інтерпретації Івана Моравеця» (спеціалізація «Фортепіано», заочна форма навчання, науковий керівник:
кандидат мистецтвознавства, доцент О.В.Петрова, травень 2020).
4. Редагування статей до збірок «Київське музикознавство» вип. 58, 59, «Київське музикознавство: наукова думка
молоді» (вересень-грудень 2019).
2.

Науково-методична робота: розробка навчальних планів, освітніх програм, підготовка тестових
завдань, складання екзаменаційних вимог:
Тимченко-Бихун І.А.
Залучення до персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу МОН України №582 від 25.04.2019 Про
затвердження персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України. На зборах членів науково-методичних комісій (підкомісій)
обрана секретарем підкомісії НМК№2 (засідання 4.06.2019). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-personalnij-sklad-naukovometodichnih-komisij-pidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-mon. Розробка стандарту вищої
освіти «Доктор філософії», «Доктор мистецтв». Розроблені конспекти лекцій для дистанційного навчання з
навчальної дисципліни «Історія слов’янських музичних культур» для студентів II курсів (ММЕ (джаз)», студентів IIІІІ курсів («Музикознавство).
Сформовані тестові завдання для навчальної дисципліни ІСМК для студентів ІІ-ІІІ курсів (Музикознавство).
- Розробка освітньо-професійних програм для ступенів бакалавр та магістр (член проєктних груп програм бакалавра
та магістр спеціалізацій «Музичне мистецтво естради (джаз)», «Спів академічний», «Спів естрадний»).
Мудрецька Л.Г. :
Розроблені конспекти лекцій для дистанційного навчання з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної музики»
для студентів II курсів (ММЕ (джаз)» та іноземних студентів.

Сформовані тестові завдання для навчальної дисципліни ІСМК для студентів 2 курсів (бакалаври), заочне
відділення.
Допрацьована програма з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної музики» для студентів І-II курсів
виконавських спеціалізацій.
Допрацьована програма з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної музики» та «Музикознавчі історичні
студії: історія зарубіжної музики» для студентів І-IIІ курсів спеціалізації «Музикознавство».
Розроблено «Положення про Силабуси в КМАМ ім. Р.М. Глієра». Сформовано Силабус з навчальної
дисципліни «Історія зарубіжної музики» для студентів II курсів виконавських спеціалізацій.
Розробка освітньо-професійних програм для ступенів бакалавр та магістр (член проєктних груп програм:
«Музикознавство» (бакалавр та магістр), ОСІ (магістр), ОДУІ (магістр), «Спів академічний, народний» (бакалавр та
магістр), «Спів естрадний» (бакалавр та магістр), «Хорове диригування» (магістр), «Народні інструменти» (магістр).
Василенко О.В.:
розробка та апробація навчальних програм: «Історія української хорової музики», «Музикознавчі історичні
студії. Історія української музики» «Історія української музики»;
розробка вимог та методичного портфелю для дистанційного навчання;
апробація форм та методів проведення контролю (заліки, іспити, МКР).
Бодіна-Дячок В.В.:
Внесення змін до робочої програми з навчальної дисципліни ІСМК для студентів II-III курсів виконавських
спеціалізацій.
Розробка тестових завдань для навчальної дисципліни ІСМК для студентів 3-х курсів (бакалаври), виконавців.
Розробка тестових завдань для навчальної дисципліни ІСМК для студентів 2 курсів, виконавців, заочне
відділення.
Складання екзаменаційних вимог з ІСМК для 3-х курсів виконавських спеціалізацій.
Розробка презентацій лекцій для дистанційного навчання для 2 курсів.
Розробка завдань для дистанційної форми навчання для 2-х курсів.
-

Вороніна М.О.:

Розробка тестових матеріалів та контрольних робіт для студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни
«Історія зарубіжної музики» (протягом 2019/2020 н.р.).
Розробка матеріалів для забезпечення дистанційної форми навчання у зв’язку з карантином через COVID-19 у ІІ
семестрі 2019/2020 н.р.:
дисципліни, що передбачають групові форми роботи: «Історія зарубіжної музики», «Музично-історичні студії:
Історія зарубіжної музики», «Філософія музики»;
дисципліни, що передбачають індивідуальні форми роботи: «Фах», «Науково-дослідна робота»;
форми роботи: онлайн-лекції на платформі Zoom, письмові контрольні роботи, тестові роботи через googleформи, інформаційний та консультативний супровід студентів за допомогою e-mail, Telegram, Viber, Facebook
Messenger, телефонного зв’язку, індивідуальні заняття за допомогою названих засобів зв’язку;
підготовлені матеріали: відео- та аудіозаписи лекцій, презентації, конспекти лекцій, підбірки додаткових
матеріалів.
-

Одним з основних напрямів роботи кафедри історії музики є забезпечення освітнього процесу робочими
програмами навчальних дисциплін та силабусами навчальних дисциплін. У другому семестрі членами кафедри були
переглянуті, оновлені та обговорені робочі програми навчальних дисциплін, які забезпечуються кафедрою. На
останньому засіданні робочі програми навчальних дисциплін схвалено та рекомендовано до затвердження Науковометодичною радою та впровадження у освітній процес.
Проведення науково-методичних лекцій, майстер-класів, лекцій-концертів, лекцій-презентацій,
відкритих уроків, методичних бесід для слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовка
студентів з фаху для участі у конкурсах, наукових конференціях, симпозіумах тощо:
Василенко О.В.:
- Підготовка тез доповідей та доповідей:
- Домовесової Регини, магістра 2 року навчання спеціалізації «Хорове диригування» на тему: «Михайло Шух
«Чотири хора на вірші О. Блока» в аспекті циклізації»;
- Свет Олександра, магістра 1 року навчання спеціалізації «ОСІ» на тему: «Пауль Гіндеміт: Перша частина Концерту
для альта і малого симфоничного оркестру «Der Schwanendreher» в аспекті світової виконавської практики».

Тимченко-Бихун І.А.
- Підготовка доповідей студентів на ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Молоді музикознавці» (у
рамках міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до
виконавської інтерпретації та імпровізації» (Скурська Д., «Музикознавство», 4 курс бакалавр; Горобець Г.,
«Фортепіано», 2 курс, магістр), січень 2019 р.
- Підготовка статей студентів за результатами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді
музикознавці» (у рамках міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового
осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації» (Скурська Д., «Музикознавство», 4 курс бакалавр;
Горобець Г., «Фортепіано», 2 курс, магістр), квітень 2019 р. до друку у збірці «Київське музикознавство».
- Підготовка наукової роботи студентки 4 курсу, спеціалізація «Музикознавство» Скурської Діани на І тур
Всеукраїнської конференції НМАУ ім. П.І. Чайковського, квітень 2019 р.
- Підготовка доповіді студентки: Скурська Д., «Музикознавство», 1 курс, магістр, «Музикознавство» для участі в ХХ
Міжнародній науково-практичній конференції «Молоді музикознавці», січень 2020 р.
Бодіна-Дячок В.В.
- Прочитала курс лекцій у рамках спеціального курсу підвищення професійної компетентності «Мистецька діалектика
для педагогічних працівників мистецьких шкіл» (6-7 листопада 2019 р., Київський методичний центр).
Членство в професійних спілках:
Мудрецька Л.Г. - член «Асоціації діячів музичної освіти і виховання» Національної всеукраїнської музичної спілки.
Член громадської організації «Спільнота «Музикознавці України у світовій культурі». (членський квиток №0012).
Василенко О.В. - член «Асоціації діячів музичної освіти і виховання» Національної всеукраїнської музичної спілки.
Бодіна-Дячок В.В. - член «Асоціації діячів музичної освіти і виховання» Національної всеукраїнської музичної
спілки..
Вороніна М.О. - член «Асоціації діячів музичної освіти і виховання» Національної всеукраїнської музичної спілки.
Тимченко-Бихун І.А. - член «Асоціації діячів музичної освіти і виховання» Національної всеукраїнської музичної
спілки.

Панова Н.А. - член «Асоціації діячів музичної освіти і виховання» Національної всеукраїнської музичної спілки

Звіт кафедри гуманітарних та музично-інноваційних дисциплін
за 2019-2020 н.р.

ПІБ
1. Жорнова О.І.,
д.п.н., проф., зав.
кафедри

Методична робота

Наукова робота

Виховна робота,
ін.

1. Підготовлено до друку та
опубліковано:
1. Як написати науководослідну роботу?Методичний
посібник. Київ, 2020. 59 с. (у
співавт.)
2.
Сучасні
проблеми
педагогіки вищої школи :
Посібник
для
іноземних
студентів.
Київ, 2020. 56 с.
(у співавт.)
2. Розроблено конспекти
занять та презентації для
дистанційного навчання з
“Музичної педагогіки”,
“Естетики”, “Педагогіки
вищої школи” (у співавт.)

1. Участь у наукових заходах
2.
International Erasmus+ : Week in Ukraine, 4-8
листопада 2019 р., Київ (сертифікат)
3.
3rd Annual International Forum “Creative
Ukraine”,14-15.11.2019, Київ
4.
Конференція “Стратегічний розвиток та інвестиції”. 2021.11.2019, Київ
5.
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського
суспільства в Україні»,
29 листопада 2019 р., Маріуполь
(виступ он-лайн, програма конференції, стаття)
6.
Третя
міжнародна
конференція-шоукейс
“Культурні відносини України та Європейського Союзу : Премії
ЄС у сфері культури”,
16.12.2019, Київ
7.
III Всеукраїнська науково-практична конференція
«Нові інформаційні технології управління бізнесом», 12.02.020
р., Київ
(стаття, сертифікат)
8.
Міжнародна науково-практична інтернетконференція
“Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному
суспільстві”, 29-30.05.2020 р. Київ (виступ стаття, програма)
9.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
“Європейські виміри сталого розвитку”, 26.06.2020 р. (виступ,
стаття, програма, сертифікат)
2. Список опублікованих статей
1. Науково-дослідна практика у мистецьких закладах вищої
освіти: від ad libitum до інсайту (Фахова стаття) // Вища
школа. 2019. № 8. С. 7-19. (у співавт.)
2. Якість вищої освіти України та медіаграмотність науковопедагогічної спільноти: виклики без відгуків (Фахова стаття) //
Вища школа. 2019. № 10. С. 38-44.
(у співавт.)

Групові
консультації
з
міжнародними
студентами
з
питань діалогу
культур
в
навчальному
процесі, а також
нопуляризації
української
вищої
освіти
через
обговорення
нових
можливостей для
міжнародних
студентів
(впродовж року).

3. Про відповідність рівня цифрових компетентностей
викладачів закладів вищої освіти потребам українського
суспільства (Тези доповіді) //
Збірник
тез
III
Всеукраїнської
науково-практичної
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формування
здорового
способу життя студентської
молоді"

1. Робота з науковою літературою
2. Перегляд онлайн-вебінарів та конференцій
3. Розробка методології дослід. діяльності, спрямованної на
формування загальної працездатності студентів в умовах
самостійних занять з фізичного виховання.

Виховна робота
зі
студентами
щодо
формування:
свідомого
відношення
до
фізичного
виховання
та
спорту, навички
користування
методами
самоконтролю
під
час
самостійних
занять,
вміння
регулювати
фізичні
навантаження,
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