РЕЗУЛЬТАТИ ЩОРІЧНОГООЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВКИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИІМ. Р.М. ГЛІЄРА2020-2021 н.р.
ФАКУЛЬТЕТ ВИКОАНВСЬКОГО МИСТЕЦТВА ТА МУЗИКОЗНАВСТВА

ПІБ викладача,
звання,
посада
Ржанов
Євген
Олександрович
заслужений артист
України
професор

ЗВІТ КАФЕДРИ ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН №1
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра
2020-2021 н.р.
Наукова робота
Творча робота
Методична робота

Написання
вокальних творів
«Два романси на
сл.Тютчева»

СЕКЦІЯ «ФОРТЕПІАНО»
Сольні концерти 12.09.20, 21.10.20, Вступне слово до концертів
«Сонати Л. Бетховена №1, 17, 32» - 12.09.20, 21.10.20 «Сонати Л.
ДШМ м. Бровари, ДШМ №4 м.
Бетховена №1, 17, 32»
Києва
Вступне слово до концерту
Сольний концерт в рамках
класу
фестивалю «Харківські асамблеї»
«Три останніх сонати Л. ван
18.04.21 «Сонати Л. Бетховена №
Бетховена» - травень 2021
25, 32»
Майстер клас в рамках
Виступ з оркестром в концерті
фестивалю «Харківські
«Скорик –Мусоргський» - 1.06.21,
асамблеї»
Великий зал НМАУ імю П. І.
– 17.04.21
Чайковського; виконано «Варіації
на швейцарську тему»
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021

Організаційна
робота
Концерт класу
(ДШМ м.
Бровари) –
травень 2021 «Три
останніх сонати Л.
ван Бетховена»
Підготовка
студентів класу
Стукаленко А.,
Самородина І..
Харкевич Д. до
участі у
концертних
заходах кафедри
Участь у
засіданнях
кафедри
(протягом року)

Ляхович
Артем
Володимирович
кандидат
мистецтвознавства
доцент

Листопад
Семінар –
практикум в
рамках ІІ
Всеукраїнського
науковотворчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики»
“Театральність у
музиці
Прокоф’єва”
(лекція-концерт)
16–21.11.
Сертифікат №
99/20-28.

Жовтень:
- виступ на фестивалі
“Шимановський-Фест” у філармонії
м. Кропивницького (сольний
концерт-лекція з онлайнтрансляцією)
Лютий:
- сольний концерт-лекція “4, 5, 6
сонати Прокоф’єва” у
Житомирському муз. коледжі

Робота у складі журі
- робота в журі міжнародного
онлайн-конкурсу піаністів “Твое
будущее” (Москва), жовтень 2020;
Грудень:
- робота в журі міжнародного
онлайн-конкурсу юних піаністів
“Lviv Kawai Christmas” , грудень
2020;
- робота в журі міжнародного
Січень:
онлайн-конкурсу концертмейстерів
- публікація статті “Nota Bene” (С.-Петербург), січень
“Механическое в
2021.
творчестве
Концертна діяльність студентів
Прокофьева” у
класу
журналі “Музична - виступ Копейко Ю., 2 к.
академія”
бакалаврату, на звітному концерті
(Москва)

Серпень:
- онлайн-лекція на курсах
підвищенні кваліфікації:
“Підсумки Lviv Kawai
Quarantine 2020: онлайнконкурс як показник рівня
музичної підготовки” (для
ДМШ Житомирської області)
Січень:
- онлайн-лекція “Метроритм
як фундамент піанізму” (в
рамках метод. роботи
конкурсу “Lviv Kawai
Christmas” для ДМШ
Львівської області)
Березнь:
- лекція на курсах підвищення
кваліфікації: “Домашня робота
піаніста” (для ДМШ
Вінницької області)
- лекція на онлайн-семінарі,
присвяченому ювілею
Прокоф’єва (коледж мистецтв
ім. Грінченка, Київ)
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021

Участь у
засіданнях
кафедри
(протягом року)

Березень:
- публікація статті
“Прокоф’єв та
казка” у журналі
“Музична
академія”
(Москва)
Квітень:
авторський
онлайн-семінар
“Всі сонати
Прокоф’єва”
(КМАМ ім.
Глієра, 4 лекціїконцерти)
Розробка
авторських
Зарудянська
культурноМальвіна Аронівна мистецьких,
творчих проєктів
заслужений діяч
Творчий проєкт
мистецтв України, ХХVІІ Фестиваль
доцент
мистецтв
«Шевченківський
березень» (02-03);
Культурнопроректор з
мистецький
науковопроєкт «Визначні
педагогічної,
дати
музичного

студентів факультету КМАМ ім.
Глієра - 05.03.2021
Квітень:
- запис всіх ф-п сонат Прокоф’єва у
студії КМАМ ім. Глієра

Участь у робота журі
ХІ Всеукраїнський конкурс юних
піаністів імені В.В. Пухальського
(грудень 2020);
ІХ Всеукраїнський конкурс-огляд
юних піаністів Олени Вериківської
(квітень 2021, онлайн
Виконавська діяльність студентів
- участь у конкурсах:
V Відкритий конкурс піаністів
ІСМ2020 - 5.11.20 - Є Логвіновський
- І премія, Відзнака за краще
виконання обов'язкового твору (Дж.
Пріцкер Picasso's Blues); С. Дубій –

Член вступної
екзаменаційної комісії у
Бакалаврів (липень 2021)

Розробка:
- концепції змішаного та
дистанційного навчання з
предметів
виробничої
практики для студентів ОС
«Бакалавр», «Магістр», КР
«Молодший
спеціаліст»
Київської
муніципальної
академії музики ім. Р. М.
Глієра (09 – 11);
- методичних рекомендацій
щодо підведення підсумків
проходження
виробничої
практики
(виконавської,

Організація
великомасштабни
х
проєктів
Академії:
- Творчий проєкт
ХХVІІ Фестиваль
мистецтв
«Шевченківський
березень» (10 –
26.ІІІ);
Культурномистецький
проєкт «Визначні
дати
музичного

творчої роботи та
міжнародної
діяльності
професор

календаря. Діалог
культур» (10 - 04);
Культурномистецький
проєкт
«Тобі,
Україно!» (09,11,
01).
Співавтор ІІ
Всеукраїнсього
науковотворчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики»;16–
21.11.20
Стажування на
базі
ІІ
Всеукраїнського
науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до

ІІІ премія, Відзнака за краще педагогічної,
виконання обов'язкового твору (В. звукорежисерської) в умовах
Левицький In Memoriam Magistri);
дистанцій-ного навчання (02 –
03);
Рrofessional Music Competition - вимог до Атестаційного
«Platinum Orfey» - 28.02.21
екзамену
з
предмету
С. Дубій – І премія з відзнакою;
«Педагогічна майстерність»
V Міжнародний онлайн фестиваль для студентів ОС «Бакалавр»,
– конкурс мистецтв «SOLOVIOV ОКР «Молодший спеціаліст»
ART», грудень 2020, С. Дубій – І Київської
муніципаль-ної
премія;
академії музики ім. Р. М.
Глієра (03 – 04);
--VІІІ Відкритий конкурс піаністів - концепції творчої роботи
муніципальної
«Віртуозні самоцвіти», 22-23.05., Київської
Львів - С. Дубій – Гран-Прі;
академії музики ім. Р. М.
Глієра в умовах змішаного та
International art media contest дистанційного навчання (04).
“World Art Games”. 06.05. Іспанія
(онлайн) - Є Логвіновський - І Робота у дорадчих органах
премія;
Київської
муніципальної
академії музики ім. Р. М.
Всеукраїнський конкурс піаністів Глієра: Художня рада, Вчена
«Рівне – 2021». 14-16.05 – (онлайн) рада, Науково-методична рада
Є Логвіновський - І премія;
(протягом року).
ІІ Всеукраїнський фестиваль –
конкурс творчості. 03-04.06. Одеса
– (онлайн) - Є Логвіновський - І
премія;

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021

календаря. Діалог
культур»;
- Творчий проєкт
«ГлієрФест»
з
нагоди 145 річниці
від
дня
народження
Рейнгольда Глієра
(частково
перенесений на
2020 – 2021 н.р.);
Великомасштабни
й
інноваційний
культурно
–
мистецький
проєкт
«Наповнення
каналу YouTube
творчими
медіа
проєктами
студентів
та
викладачів».
Участь
в
організації
-МК
молодих
піаністів пам´яті
Володимира
Горовиця (Старша
група) на стадії
формування журі

виконавської
практики»;16–
21.11.
Сертифікат
№
99/20-20.
«Круглий стіл»
проєкту: доповідь
в рубриці
«Просторовочасові фактори
творчої
соціалізації
молоді в
культурномистецькому
середовищі
сучасної України»
-21.11.20

International Art Competition “Art
Rogaska 2021”/ 1-3.05. Словенія
(онлайн) - С. Дубій – ІІ премія;
І
Всеукраїнський
конкурс
молодих
піаністів
«KyivSmartPiano – 2021» (онлайн)
С. Дубій – І премія.
Конкурс пам’яті О.Г. Орлової та
Л.Б. Шур. КМАМ ім. Р.М. Глієра
(онлайн), 11.04.2021 А. Костик – І місце
А. Коротких – ІІ місце.
- концертна діяльність
студентів класу:
Творчий звіт студентів кафедри
(спеціалізація «Фортепіано») - Є
Логвіновський. 05.03.21
Творчий звіт студентів коледжу
(спеціалізація «Фортепіано») - С.
Дубій. 11.03.21;
Сольний онлайн концерт магістра
Б.Бойка – грудень 2020;
Сольні концерти Є. Логвіновського,
С. Дубій, листопад 2020;
Концерт
з
композиторів

творів
на

польських
замовлення

та
відбору
учасників
конкурсу
(перенесений на
жовтень 2020р. та
відмінений
на
стадії
повної
готовності);
-ІХ
Всеукраїнський
он-лайн конкурсогляд
юних
піаністів
Олени
Вериківської.
Участь у
засіданнях
кафедри
(протягом року)

Федерації Польських земель
Україні. - С. Дубій.- 11.11.20

в

Культурно-мистецький
проєкт
«Визначні
дати
музичного
календаря. Діалог культур»:
- 09.11.20 Антологія української
музики
до
Дня
української
писемності та мови
С. Дубій, Г. Павлов;
- 08.02.21 Р.Глієр та його учні (онлайн) - Є. Логвіновський, С. Дубій.
Фестиваль
«Шевченківський
Дубій. 15.03;

мистецтв
березень»– С.

Культурно – просвітницький онлайн проєкт «Класики – нащадкам» Г. Павлов, Є. Логвіновський;
Протягом І семестру. Культурномистецький цикл «Музика у музеях»
А. Костик, А. Коротких;
Конкурс Л.Б. Шур – А. Коротких;
Конкурс О.Г. Орловой – Маргарита
Махоріна, А. Костик.

Ковтюх Лідія
Миколаївна
заслужений діяч
мистецтв України,
доцент
завідувачка кафедри
професор

Співавтор и член
оргкомітету та
стажування на
базі
ІІ
Всеукраїнського
науково-творчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики»;16–
21.11.20
Сертифікат
№
99/20-24

1. Підготовка студентів до участі
у творчих заходах:
- концерт переможців
студентського онлайн конкурсу
пам’яті Л.Б.Шур і О.Г. Орлової, 11
квітня 2021 року 18 квітня 2021
року – Білько В., Бартеньова К.,
Лешо В.;

Відео проєкти для сторінки
КМАМ ім. Р.М.Глієра в
Youtube:
--«По сторінках Атестаційних
екзаменів магістрів КМАМ –
2021

--«Концерт переможців
студентського онлайн
- звітний концерт студентів кафедри конкурсу пам’яті О.Г.
Орлової, 11 квітня 2021 року»
виконавських дисциплін № 1,
спеціалізації "Фортепіано"
--«Концерт переможців
5.03.2021 Федорова М., Пракіна А.,
онлайн конкурс етюдів,
Чеснокова А.
студенти ІІ - ІV курсів
коледжу 2020»
-звітний концерт студентів
коледжу, циклова комісія
--«По сторінках атестаційних
«Круглий стіл»
"Спеціальне фортепіано" 11.03.2021
екзаменів Магістрів кафедри
проєкту: доповідь - Лешо В., Бартеньова К.
виконавських дисциплін №1»
в рубриці
«Просторово-визначні дати музичного календаря Взаємовідвідування
часові фактори
викладачів (протягом року):
– «Музичні подорожі Європою та
творчої
Факультет
викл.
світом.» 11.12.2020, Біла зала
соціалізації
Ляхович А. В. (ст. 3 к.
КМАМ – Мамецька М., Чеснокова
молоді в
Луганський Т., фах), Шевченко
культурноА.
Г.С. (форт. анс. 3 к. Осадча Я.мистецькому
Луганський Т.), Ржанов Є. О.
-«Композитори – ювіляри року»,
середовищі
(Штейн Д., 3 к., фах), Туріна
сучасної України» Фестиваль мистецтв
О.А. (Реє Реєс Ліз, скрипка, 2
«Шевченківський березень» –
-21.11.20
к.), Гомон Т.В. (камер. анс
Мамецька М., Федорова М., Лешо
Пракіна А. – Мордак А., 4 к.),
В.- 15.03.2021;

Організаційнотворча робота
--Співавтор та
співорганізатор
ІІ Всеукраїнсього
науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики»;16–
21.11.20
--Підготовча
робота
та
організація
проведення
онлайн
ІХ
Всеукраїнський
конкурс-огляд
юних
піаністів
Олени
Вериківської
та
фестивалю
«Весняні нотки»,
організація роботи
журі конкурсу

Гіваргізова І.М. (Конц. клас
Сун Юй, 1 бак.), Вавринчук І.
В. (Чжан Чжілінь, 2 маг).
Відкритий урок Заяць О.В.
(конкурс на посаду Старшого
викладача)
Коледж – викл. Аніщенко
О.В. (ст. Телевна О., 2 к.),
Бондаренко О.Я. (Піастро А.,
ст. 2 к.), Демешко Н.Б.
-культурно
–
просвітницький (Джуран
К.,
фах,
2к.),
онлайн
проєкт
«Класики
– Разборщук К.А. (пед.практ.
2.Розробка
Положення про нащадкам» - Федорова М., грудень Бартеньова К., 3 к.), Смєхова
ІХ
2020;
Г.М. (фах Галицька А., 3 к.)
Всеукраїнський
онлайн конкурс- -«Антологія української музики» до Робота в постійно діючих
огляд
юних Дня української писемності та мови структурах Академії
піаністів
Олени – Лапіна Я., Лешо В., Чеснокова А., (протягом року):
Вериківської.
Бартеньова К., 09.11.20;
-член методичної ради;
3.Розробка
-член Вченої ради;
-концерт з творів польських -член художньої ради
Меморандума
про
співпрацю композиторів
на
замовлення
Асоціації
Федерації Польських земель в Розробка індивідуальних
академічних
Україні. – Мамецька М., 11.11.2020; річних навчальних планів
музичних
студентів класу - червень
конкурсів
з 2. Сольні концерти:
2021
Київською
1) Плішко А., Чеснокова А., ДМШ
муніципальною
Експертні висновки
академією музики №7 ім. І.Н. Шамо 2020, 26.11.2020;
І.Баринова – Морєва,
ім. Р.М.Глієра
Г.Піщейко «Музична
2) онлайн концерт магістра
IV International
Scientific and
Practical
Conference
«Achievements and
Prospects of
Modern Scientific
Research», Буенос
Айрес, 7-9
березня 2021

презентація
творів
Б.
Лятошинського (Чеснокова А.,
Лешо
В.)
в
рамках
ІІ
Всеукраїнського науково-творчого
проєкт «Сучасне музикознавство та
виконавство:
від
теоретичного
музикознавства до виконавської
практики»;17.11.20

Чеснокової А., грудень 2020;

--Складання
плану
роботи
кафедри
та
циклової комісії
«Спеціальне
фортепіано»
на
наступний
навчальний рік
Організація
запису Сольних
концертів
магістрів
грудень 2020
Робота
у
дорадчих органах
Київської
муніципальної
академії музики
ім. Р. М. Глієра:
Художня
рада,
Вчена
рада,
Науковометодична
рада
(протягом року).
--Проведення
засідань кафедри
(протягом року)

4.Розробка
матеріалів
до
сторінки
Всеукраїнський
конкурс-огляд
юних
піаністів
Олени
Вериківської на
сайте КМАМ ім.
Р.М,Глієра
5.Розробка,
підготовка
до
друку Умов ХІІІ
Міжнародного
конкурсу молодих
піаністів пам’яті
Володимира
Горовиця,
Молодша група,
група Горовиць –
Дебют
2.Розробка
Положення про
ІХ
Всеукраїнський
онлайн конкурсогляд
юних
піаністів
Олени
Вериківської.

3) Лешо В., Біла зала, 27.05.2021
4. Студенти – переможці
конкурсів:
ФАКУЛЬТЕТ
Чеснокова Анастасія
--Golden Talents of Madrid 2021 –
лауреат І премії ;
--Міжнародний конкурс мистецтв
«Любов без меж» - (Дніпро – Варна,
14.02.2021, онлайн) – Гран Прі;
--VІ Міжнародний фестивальконкурс мистецтв SOLOVIOV-art
(Київ, 20.02.2021, онлайн) – лауреат
І премії
--The Second International Video
Competition “21-st Century Art”
online (14.02.2021) – І премія
Пракіна Анна
--VIII Міжнародний фортепіанний
конкурс серед студентів та
аспірантів музичних і музичнопедагогічних навчальних закладів
«Art – Klavier» 2021 (online) –
лауреат ІІІ премії
Федорова Марія
VІ Відкритий міжнародний
багатожанровий Конкурс мистецтв
„Чорноморські вітрила”, НВМС,
Курортне Одеської області – І
премія - 29.06 -5.07.20

скринька», частина 1
(посібник) 24.01.21
18.10.20 - Рецензія
на навчально-методич ний
посібник авторів
Ірини
Дашак
і
Олени
Марценківської
«Вибрані твори для двох
фортепіано
сучасних
українських
композиторів»
15.10.20 - Рецензія
на музичну виставу «Театр
біля фортепіано. «Золотий
ключик» - ДШМ м. Вишневе
Київської
області,
автор
Михайловська А.В.

КОЛЕДЖ
3.Розробка
Меморандума
про
співпрацю
Асоціації
академічних
музичних
конкурсів
з
Київською
муніципальною
академією музики
ім. Р.М.Глієра
4.Розробка
матеріалів
до
сторінки
Всеукраїнський
конкурс-огляд
юних
піаністів
Олени
Вериківської на
сайте КМАМ ім.
Р.М,Глієра
5.Розробка,
підготовка
до
друку Умов ХІІІ
Міжнародного
конкурсу молодих
піаністів пам’яті
Володимира

Бартеньова Катерина
--Восьмий міський онлайн
фестиваль-конкурс дитячого та
юнацького виконавського
мистецтва «Кампанелла» - лауреат 1
ступеня – 12 – 15.05.2021,
Билько Владислав
--I International Edvard Grieg
Competition Ukraine І Міжнародний
дистанційний конкурс виконавців
та музикознавців ім. Едварда Гріга
«Норвегія – Україна: діалог
культур. Виклики сьогодення» - 1723.05.2021, м. Житомир, лауреат ІІІ
премії
Плішко Анастасія
--ІІ Міжнародний дистанційний
фестиваль-конкурс мистецтв в
рамках арт проєкту SOLOVIOV-art
– І премія – 26.06.20;
--VІ Відкритий міжнародний
багатожанровий Конкурс мистецтв
„Чорноморські вітрила”, НВМС,
Курортне Одеської області – І
премія - 29.06 -5.07.20
Мамецька Мілана
--Відкритий онлайн конкурс
піаністів «Прокоф’євські ігри» - 22-

Горовиця,
Молодша група,
група Горовиць –
Дебют

23 квітня 2021, м. Сєвєродонецьк –
лауреат 2 премії;
--Orbetello Piano Competition (Junior
) – online Edition 2021 International 09.05.2021, 2 Premio;
--I International Edvard Grieg
Competition Ukraine І Міжнародний
дистанційний конкурс виконавців
та музикознавців ім. Едварда Гріга
«Норвегія – Україна: діалог
культур. Виклики сьогодення» - 1723.2021, м.Житомир, лауреат І
премії.
Лешо Валерій
--ІІ Міжнародний дистанційний
фестиваль-конкурс мистецтв в
рамках арт проєкту SOLOVIOV-art – І премія – 26.06.20;
--VІ Відкритий онлайн
міжнародний багатожанровий
Конкурс мистецтв „Чорноморські
вітрила”, НВМС, Курортне
Одеської області, – І премія, - 29.06
-5.07.20
--Professional Music Competition
“Platinum Orfey” (Київ, 28.02.2021)
– лауреат І премії;
--I Всеукраїнський онлайн конкурс
KyivSmatrPiano (Київ, 17.04.20201)
– лауреат І ступеня ;

--VI Міжнародний фестиваль
Династія. І Міжнародний конкурс
Української Фортепіанної музики
UKE-PIANO – ІІ місце, категорія Д
5. Робота в журі конкурсів:
--V Міжнародний фестивальконкурс дитячої та юнацької
творчості «Inna-Brovary», 2020,
листопад;
--V Всеукраїнський конкурс юних
піаністів ім. В. С. Косенка, листопад
2020;
--ІХ Всеукраїнський конкурс юних
піаністів Олени Вериківської,
квітень 2021 (Голова);
--XVI Всеукраїнський музичний
конкурс (онлайн) «Класичний
меридіан», червень 2021 (Голова);
--І Міжнародний онлайн-конкурс
української фортепіанної музики
UKE-PIANO (Голова) – травень
2021
Яблонська Юліана
Вікторівна
старший викладач

Стажування на
базі ІІ
Всеукраїнського
науковотворчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та

Виконавська діяльність
студентів:
-участь у конкурсах:
--V Відкритий конкурс піаністів
ІСМ 2020 –Фортепіанний дует
Кацалап О. та Дзвінковський О. –
Гран –прі (листопад 2020);

Написання та підготовка до
видання методичної
розробки «Методичні
вказівки, щодо вивчення курсу
Аналіз виконавських
стилів» (листопад 2020)

Організація та
проведення
звітного концерту
студентів Кафедри
виконавських
дисциплін №1,
секція

виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики»;16–
21.11.
Сертифікат №
99/20-46

--Piano Forum Online Competition
2020 – Дзвінковський О. – 1 премія;
--Студентські конкурси:
пам’яті Л.Б. Шур, -Матіяш А.(1к.),
Дзвінковський О. (2к.), Голуб О.
(1к.бак.);
пам’яті О.Г.Орлової - Кацалап
О.(3к.), Кліменко І. ( маг.), квітень
2021.

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021

Фортепіано –
05.03.2021

Проведення тематичних
семінарів з самостійно
вивченого репертуару для

Організація
(керівник
проєкту)

Участь у
засіданнях
Член екзаменаційної комісії з кафедри
вступу на рівень Молодший
(протягом року)
фаховий бакалавр (липень
2021)

Концертна діяльність студентів
класу:
--участь у звітних концертах:
Коледж: Дзвінковський О., Кацалап
О., Провіз М. – 11.03.2021, Біла зала
Факультет: Голуб О., Кліменко І. –
05.03.2021, Біла зала
Дзвінковький О.- участь у
телевізійному проекті «Нові імена».
Гра з оркестром: Концерта №3
Л.Бетховена. квітень;
Голуб О. та Провіз М.– підготовка
до участі у конкурсі «Шопенівська
весна»
Півоварова Тетяна
Миколаївна
Старший викладач

Робота в журі конкурсів:
-- член жури міжнародного
конкурсу-фестивалю "Платиновий
Орфей"(лютий 2021);

--голова журі онлайн фестивалю
«Весняні нотки» ІХ
Всеукраїнського конкурсу юних
піаністів Олени Вериківської,
квітень 2021;
-- член журі ІІ Обласного
відкритого конкурсу-фестивалю
«Карабиць-Дебют», онлайн,
квітень 2021
Підготовка студентів до участі у
творчих заходах:
1.Концерт фортепіанной музики
українських композиторів, Біла зала
–Дудкевич М. 1к. коледжу,
Крижанівський Я., 4 к. коледжу,
онлайн (листопад);
2. Фестиваль комісії Спеціального
фортепіано з циклу «Композитори ювіляри року», Біла зала –
Дудкевич М., Попович С., - 1 к.
Крижанівський Я., 4 к. коледжу
(березень);
3.Концерт у Російському центрі
культури (лютий) - Крижанівський
Я., 4 к. коледжу.
4.Звітний концерт комісії
Спеціального фортепіано Гришиной Є., 3 к., Крижанівский
Я. 4 к.(11 березня 2021, Біла зала);

студентів 1, 2, 3 курсів
бакалаврату (травень 2021);

прослуховувань
та
Фестивалів
Мастер клас "Гами та
відділу:
арпеджіо. Особливості роботи - «Визначні дати
" та Концерт класу в ДМШ м. музичного
Димер (травень 2021)
календаря. Діалог
культур»
-Моцарт,
Розробка індивідуальних
Бетховен,
річних навчальних планів
студентів класу - червень
Бортнянський,
2021
Барток
(жовтень 2020);
Член екзаменаційної комісії з --Фестиваль
вступу на рівень Молодший
«Антологія
фаховий бакалавр (липень
української
2021)
музики» з циклу
«Композитори –
ювіляри року»
(березень 2021).
Участь у
засіданнях
кафедри
(протягом року)

5. Концерт студентів Спеціалізації
«Фортепіано» факультету Антонюк Т.,.2 к. бакалаврату
(05.03.2021, Біла зала).
6.Сольний концерт випускника
Крижанівського Я. спільно з
камерним ансамблем – травень
2021, Біла зала.
--участь у конкурсах:
1.Міжнародний конкурс-фестиваль
"Обереги любові"(липень 2020)
Крижанівський Я., 4 к. коледжу - 1
місце;
2. 10-й Відкритий конкурс
української фортепіанної музики
ім.І.Карабиця - Крижанівський Я., 4
к. коледжу - 3 місце і спец.диплом
за краще виконання твору І.
Карабиця.(липень 2020);
3. 5-й Міжнародний конкурс
фестиваль мистецтв Soloviov Art.Крижанівський Я., 4 к. коледжу - 1
місце.(грудень 2020);
4.Міжнародний конкурс-фестиваль
New Year Stars- Крижанівський Я.,
4 к. коледжу – 1місце, Гришина Є.
3 к. коледжу - 1 місце (грудень
2020);

5. Міжнародний конкурс-фестиваль
"Платиновий Орфей" Крижанівський Я., 4 к. коледжу - 1
місце з відзнакою.
6.І Всеукраїнський конкурс
«КиевSmart Piano» (квітень) Крижанівський Я. 4 курс коледжу.
Гаврилюк
Ірина Степанівна
старший викладач

Підготовка студентів до участі у
творчих заходах:

-- «Антологія української музики» Коваль Л. – 02.11.2020, Біла зала;

Майстеркласи лекціїконцерти (заплановані, але
перенесені:
Майстерклас та концерт
класу ДШМ#4, березень
Перенесено на травень.
Лекцiя- концерт
«С.Прокоф'ев та його
ворчiсть" ДМШ#29, березень
(перенесено на травень)

- «Композитори – ювіляри року» (Бетховен, Моцарт, Барток) –
Турська М., Кучерява М.
ДавидюкI., Iоненко Є.- Черепов Д. 01.12.20, Біла зала;

Майстерклас та концерт
класу на тему " Велика форма
у творах Бетховена",
ДШМ#8 / грудень
(перенесено на квiтень)

--"Глieр та його учнi" - Давидюк I.,
Турська М.,
Хiмiч О., Кучерява М., Кожушна О.
– Ващенко К. - 9.03.21, Біла зала

Лекцiя-концерт «Розвиток
самостiйностi як розкриття
творчого потенцiалу
студента» для викладачiв та

Фестивалі, присвячені творчостi
композиторiв-ювiлярiв року.
Всі учасники також взяли участь
у записах цих акцій:

Організація та
проведення
конкурсу етюдiв
(2 курс коледжу)
онлайн /грудень
Проведення
академічних
концертiв
бакалаврiв 2 курсу
та 3 курсів
(онлайн)
Організація
прослуховувань
та
Фестивалів
відділу:
- «Визначні дати
музичного

-- «Класики- нащадкам» - Коваль Л.
- 11.11.20.
Концерт з творів С.Прокоф'ева
(перенесен на 23.04.21) Турська М., Iоненко Є., Хiмiч О.,
Кожушна О. – Ващенко К.
Авторський проект "Друзья!
Прекрасен наш союз" (онлайн) 14.01.21, розташований на сторінці
КМАМ ім. Р.М.Глієра в youtube
Презентацiя
Сольний концерт студента 2 к.
Іоненка Є. в ДМШ №29 (вересень
2020).
Звiтні концерти:
Факультет - 5.03.21 Голюк Р.,Кучерява М. – Біла зала;
Коледж - 11.03.21 Iоненко Є., Малоштан М., Коваль Л,
Хiмiч О.
Вiдкриття Шевченкiвського березня
10.03.21/КовальЛ.
Концерти в музеях Києва:
--Музей Лисенка М.В - «Пам'ятi
Р.О. Лисенко» - 3.03.21 – Турська
М., Кучерява М.

учнiв ДШМ#1 м. Бiла
Церква/грудень

календаря. Діалог
культур»
-Моцарт,
(перенесено на травень)
Бетховен,
Бортнянський,
Барток
Участь в роботi журi
конкурсу пам'я тi Л.Б.Шур/
(жовтень 2020);
(квiтень 2021, онлайн)
--Фестиваль
«Антологія
української
Розробка індивідуальних
музики» з циклу
річних навчальних планів
студентів класу - червень
«Композитори –
2021
ювіляри року»
(березень 2021).
Член екзаменаційної комісії з --«Р.Глієр та його
вступу на рівень Бакалавр
учні»
(липень 2021)
(березень 2021)
Участь у
засіданнях
кафедри
(протягом року)

--Музей П.Тичини - 16.03.21 Хiмiч О.;
--Музей В.Косенка - -18.03.21 –
Турська М.
Участь студентів класу у
конкурсах (онлайн)
--пам'ятi I.Карабиця -липень 2020 Л.Коваль, 1 мiсце;
--Odesa Music Olymp – березень
2021 - Л.Коваль, 1мiсце;
--International Festival" Mettre en
scene du monde" the official
international competitions in Europe.
Березень 2021 – Малоштан М.-1
мiсце.
--«Прокоф'евські ігри» (Северодо
нецьк) – Iоненко Є., КовальЛ. –
квітень 2021;
-- «Шопенівська весна» (Луцьк) Турська М. – травень 2021;
--«КиевSmart Piano» - квітень 2021 Коваль Л;
.

-- I International Edvard Grieg
Competition Ukraine - травень 2021
– Турська М., Малоштан М.;
--Соловьов- Арт – квітень 2021 –
Малоштан М.
Студентські конкурси КМАМ:
--пам'ятi Шур Л.Б. – Турська М.;

Чорноморська
Олена Миколаївна

Участь студентів класу в творчих
заходах КМАМ.
--Звітні концерти: Осадча Я., 3 курс
бакалаврата, 05.03.21, Біла зала;
Звітний коледжу: Боднарчук І., 2
курс, 11.03.21, Біла зала

старший викладач
Концерт класу (онлайн) – травень
2021
--Дубій С.-Кіхно А. ( 4 курс,
камерний ансамбль) - підготовка до
участі в концерті в Будинку вчених
(грудень-не відбувся).
Робота в журі конкурсів
-- конкурс юних піаністів Олени
Вериківської, фестиваль «Весняні
нотки» (онлайн) - березень-квітень
2021;
--студентські конкурси:
-- конкурс Етюдів на 3 курсі
колледжу (онлайн) – грудень 2020.

Методична розробка,
«Проблеми педалізації» (
закінчення планується до
кінця навчального року)
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021

Участь у
засіданнях
кафедри
(протягом року)
Організація та
проведення
академічного
концерту
3 курсу коледжа
(квітень, 2021);

--конкурс пам’яті О.Г. Орлової
(онлайн) – 11.04.21;
Участь студентів класу в
конкурсах:
--Міжнародний конкурс
І. Падеревського ( Вінниця,
26.03.21, номінація
"Інструментальний ансамбль") Дубій С.- Кіхно А.- переможці;
--(онлайн) I International Edvard
Grieg Competition Ukraine І
Міжнародний дистанційний
конкурс виконавців та
музикознавців ім. Едварда Гріга
«Норвегія – Україна: діалог
культур. Виклики сьогодення» - 1723.2021, м.Житомир – Боднарчук І.,
2 курс коледжа - лауреат 3 премії;
--(онлайн) - XVI Всеукраїнський
музичний конкурс «Класичний
меридіан», червень 2021- Боднарчук
І., 2 курс коледжа - лауреат 2 премії;
--конкурс пам’яті О.Г. Орлової –
11.04.21- Боднарчук І. (онлайн);
--конкурс пам’яті Л. Б. Шур –
11.04.21- Перетятько Я., 3 курс
коледжу (онлайн);
Саковська

17.11.20 - Семінар Виконавська діяльність.
– практикум

Методична робота

Організаційна
робота

Надія
Володимирівна
викладач

Аніщенко
Ольга
Вікторівна
викладач

«Концерт Д.Мійо
для альта з
оркестром №1 тв.
108: Основні
принципи
концертмейстерсь
кої роботи» у
рамках ІІ
Всеукраїнського
науковотворчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики»
Сертифікат
99/20-41

14.12.20 – Виступ у якості
концертмейстера у сольних
концертах студентів магістратури
О.Свєта, Р.Валіуліної
15.12.20 – Виступ у якості
концертмейстера у сольному
концерті студентки магістратури І.
Столєтньої
Концертна діяльність студентів
класу
– Звітний концерт студентів
кафедри – Манильчук К.. 05.03.21,
Біла зала.
Підготовка студентки 2 к.
бакалаврвту Манильчук К. до
участі у студентському конкурсі
пам’яті О.Г.Орлової (номінаці «Гра
з оркестром» відмінена)

Проведення індивідуальних
занять англійською мовою
(студенти з Китаю Ма Шисінь,
бак. 2 к, Чен Чже,
підг.відділення)
Розробка індивідуального
річного плану студентів
Здійснення звукозапису
музичного супроводу для
студентів струнного відділу
(для самостійних занять)

--Участь
у
підготовці
та
організації
ІХ
Всеукраїнського
конкурсу-огляду
юних
піаністів
Олени
Вериківської
та
фестивалю
«Весняні нотки»
Участь
у
засіданнях
кафедри (протягом
року)

Особисте виконавство
--Участь в роботі журналу на сцені
«Collegium» - протягом року;

Написання статті «А.
Шенберг. 6 п’єс для
фортепіано тв. 19.
Методичний аналіз».

Участь
в
організації
прослуховувань
до
Фестивалів
відділу:
- «Визначні дати
музичного
календаря. Діалог
культур»

--Сольний концерт з творів Ф.
Шуберта, Музей В. Косенка,
травень – червень
Робота у складі журі Фестивалю
«Весняні нотки» в рамках ІХ

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021

Всеукраїнського конкурсу юних
піаністів Олени Вериківської
(онлайн) - березень – квітень 2021;
Участь студентів класу в
творчих заходах КМАМ ім. Р. М.
Глієра
--М. Красновська, 4 к бакалаврату прослуховування та запис концерту
«Антологія української музики»
– листопад 2020;
--звітний концерт секції Фортепіано
Кафедри виконавських дисциплін
№1 - М. Красновська – 5.03.21, Біла
зала;
--участь студентів класу у
прослуховування до Фестивалю
«Композитори – ювіляри року» 3.03.21, Біла зала;
-- фестиваль «Композитори –
ювіляри року» - концерт з творів
В.А.Моцарта і С.С. Прокоф’єва
В.Шостак, 2 курс коледжу –
10.03.21
Сольний концерт випускників
Бакалаврату М. Красновської та А.
Артомонової – 24.05.21, Біла зала

-Моцарт,
Бетховен,
Бортнянський,
Барток
(жовтень 2020);
--Фестиваль
«Антологія
української
музики» з циклу
«Композитори –
ювіляри року»
(березень 2021).

Участь у
засіданнях
кафедри
(протягом року)

Участь студентів класу в
конкурсах
-- студентський конкурс пам’яті Л.
Б. Шур – 18.04.21 (онлайн), С.
Козка, 2 курс коледжу, – 4 місце
Смєхова
Ганна Михайлівна
заслужений
працівник
культури України

Курс лекцій онлайн спільно
з консерваторією в Малайзії (по
запрошенню) - протягом
2020-2021 року
Лекція в онлайн Фестивалю для
викладачів (США) - листопад 2021

старший викладач
Онлайн лекції для викладачі
“Коцюбинськой дитячої музичної
школи” – жовтень,
листопад, грудень 2020 р.
Робота у складі журі
--конкурс “Piano Forum Competilion”
Лондон, Велика
Британія, грудень 2020;
--Всеукраїнський конкурс “Дует “
Кривий Ріг - січень 2021
--Регіональний конкурс молодих
піаністів “ Весна в Уваровському
домі 2021” травень

Методична рекомендація
“Особливості інтерактивного
навчання іноземних студентів із
спеціалізації «Фортепіано» грудень 2020
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021

Організація онлайн
Конкурсу пам’яті
Л. Б. Шур – 11.04
21
Класний концерт
учнів класу 15.03.2021, Біла
зала КМАМ ім. Р.
М. Глієра
Участь у
засіданнях
кафедри
(протягом року)

Участь студентів класу у
мистецьких заходах відділу,
кафедри та Академії:
--прослуховування до концертів
композиторів ювілярів року:
Г.Райченко, І. Губерначук, А.
Галицька, П. Кристіанович;
--участь в студентському конкурсі
пам’яті Л.Б.Шур (онлайн) - Райченко
Ганна
Участь студентів класу у
конкурсах:
-- «Прокоф’євськи ігри» (онлайн),
Северодонецьк - Райченко Г., 1 курс
коледжу, Шибанова В., школа
студія;
Ганна Райченко 1 курс коледжу:
--Piano Forum Online Competition
2020 Велика Британія, Лондон, - 1
місце;
--NOUVELLES ETOILES (онлайн)–
Франція, Париж, 2-а премія;
--VIRTUAL INTERNATIONAL
MUSIC COMPETITION 2020,
(онлайн) Малайзія – диплом за
участь

Учасники конкурсу «Весна в
Уваровському домі» - травень 2021
Коледж: Райченко Г.1 к., Губерначук
І. 2 к., Білойван Д. 2 к., Галицька А.,
3 к.; бакалавр: Кристіанович
Патрісія 2 к.; школа студія:
Шибанова В.
Демешко Наталія
Борисівна
заслужений
працівник
культури України
доцент
проректор з
науковопедагогічної роботи
та соціальногуманітарних питань
і розвитку

Підготовка камерної
програми
спільно з викладачем Заяць О.В. до
фестивалю
камерної
музики
(листопад - квітень 2021 р.)

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021
Участь у розробці Правил
прийому до КМАМ ім. Р.М.
Глієра у 2021 р. (листопад
2020 р. - червень 2021 р.).
Участь у роботі Атестаційної
комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра.
Робота в дорадчих органах
КМАМ

Участь у
засіданнях
кафедри
(протягом року)
Проведення
заходів,
спрямованих на
забезпечення
соціального і
правового захисту
та сприяння
соціальному
становленню і
розвитку
студентів КМАМ
ім. Р.М.Глієра
(вересень 2020 р.червень 2021 р.).

Розробка
нормативних
документів
з
організації
освітнього
та
виховного
процесів у КМАМ ім. Р.М.
Співпраця
Глієра
вищими
навчальними
закладами

з
м.

Співпраця з Інститутом
психології ім. Г.С.Костюка
Національної академії
педагогічних наук України у
галузі виявлення
закономірностей розвитку
творчої особистості (вересень
2020 р. – червень 2021 р.).

Києва та України у
галузі підтримки
та
розвитку
студентського
самоврядування і
молодіжного руху
у закладах вищої
освіти (вересень
2020 р.- червень
2021 р.).
Систематична
співпраця
з
Київським
міським
методичним
центром закладів
культури
та
навчальних
закладів
з
організаційних та
соціальногуманітарних
питань.
Систематична
співпраця
з
Державним
науковометодичним
центром
змісту

культурномистецької освіти
Міністерства
культури України.
Бондаренко Олена
Яківна

викладач

Майстер клас у ДШМ №4
квітень 2020

Розробка методичних
рекомендацій «Щодо
практичного застосування
системи А.А. ШмидтУчасть студентів класу в
Шкловской у допомозі
конкурсах:
--Міжнародний музичний конкурс
піаністам із професійними
«CA NOVA» за вдеозаписами
захворюваннями рук» (Туреччина) - Д. Шаповалов, 1 курс протягом року
коледжу -1місце;
Розробка Положення та
І. Інтелегатор, 3 курс коледжу умов проведення онлайн IX
1 місце; Д. Кущ, учень школи-студії Міжнародного фестивалю
– 1 місце;
«Каштановий рояль» листопад 2020
--онлайн фестиваль Klassiek op het
Amstelveld (Амстердам.
Розробка індивідуальних
Нідерланди) – виступ на
річних навчальних планів
запрошення організаторів – І.
студентів класу - червень
Інтелегатор - Вересень, 2020;
2021
--Міжнародний музичний конкурс
«CA BRAVO» за відеозаписами
(Туреччина) - К. Виноградова, 4
курс коледжу – 1 місце;
--IX Всеукраїнський конкурс юних
піаністів ім. В.С.Косенка - Д. Кущ,

Участь у
засіданнях
кафедри
(протягом року)
Участь у
проведенні IX
Міжнародного
фестивалю
«Каштановий
рояль»
травень 2021

учень школи-студії - 2 місце;
II МІСЦЕ
Міжнародний конкурс Lviv Kawai
Christmas2020 - Д. Кущ, учень
школи-студії, 1 місце
Концертна діяльність студентів
класу
--в концертах – фестивалях
«Ювіляри року» та виступу у
лекціях-концертах «Класикинащадкам» (Л.Бетховен,
Д.Бортнянський, Б.Лятошинський):
І.Інтелегатор, А.Турчиник,
І.Михайлишин;
-- відкриття Фестивалю
«Шевченківський березень»:
І.Інтелегатор, І.Михайлишин;
Федоренко
Анастасія
Вікторівна
викладач

Знайомство з сучасними нотними
виданнями для початківців і
дорослих учнів без музичної
підготовки на прикладі таких
авторів, як: Oxana Krut, Іrina Mints,
Irina Woronow. Прослуховування
прямих ефірів з демонстрацією
методичних матеріалів – протягом
року
Підготовка та участь у конкурсі
«Чарівний камертон» (19-21 лютого

Вивчення і застосування в
практичній діяльності
розробок запропонованих
сектором практики в умовах
дистанційного спілкування:
- методичних рекомендацій до
питання виховання
піаністичних навичок гри на
початковому етапі навчання;
- вимог до формування
основних покласних навичок
гри учня школи-студії;

Участь в
організації
прийому дітей у
школі-студії.
Навантаження
студентівпрактикантів ІІІІV курів
Проведення
академічних
концертів дітей

Жукова
Олена Августівна

Доктор
мистецтвознавства,
доцент

Доповідь у
межах «Круглого
столу» «Академія
Т. Коопмана»,
м. Еде,
Нідерланди,
3.2.2020:
«Історичнопоінформоване
виконавство в
Україні»
Рецензування

2021 р.) учня школи-студії Ріпного
Богдана – січень – лютий 2021

- вимог орієнтовного
покласного річного плану для
студентів з педагогічної
практики;
- вимог до роботи з учнем в
умовах дистанційного
спілкування;
- вимог до проведення
відкритих уроків студентівпрактикантів.

Сольний концерт (клавесин)
Варшава, Концертний зал
«Фридерик» - 28.01.21

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021

Участь у майстеркласах з
барокового вокалу П. Коой та
О. Пасічник у якості корепетитора
м. Щавниця (Польша) - 23-26.09.20
Запис до фонду Нац. радіо
Подвійний концерт Й. С. Баха
(партія контінуо) – БЗЗ, 10-11.10.20

школи-студії у І та
ІІ семестрах
в умовах
дистанційного
навчання.
Організація та
проведення
відкритих уроків
практикантів:
грудень 220,
травень 2021
Участь у
засіданнях
кафедри
(протягом року)

кандидатських
дисертацій:
Березень 2021:
рецензії на
кандидатськії
дисертації Волик,
Диняк, Бурган
Рецензування
автореферату
канд. дис.
Н. Фоменко

Запис компакт-диску камерної
музики польських композиторів
«Загублені скарби» - Варшава,
4.5,7.03.21
Участь в Українсько-німецькому
проєкті OpenOpera «Бах єднає»
(партія клавесину) -7.11.20

Особисте виконавство
Тур містами Польщі з проектом
«Втрачені скарби» у складі тріо з
польськими музикантами:
--Люблін, Філармонія -18.09.20;
Участь у роботі ІІ --Казімеж-Дольний, Синагога 19.09.20;
Всеукраїнського
науково-творчого --Радом, Палац Культури – 20.09.20
проєкту «Сучасне
музикознавство та Моцарт «Дон Жуан», партія
виконавство: від контінуо - Муніципальний оперний
теоретичного
театр для дітей та юнацтва –
музикознавства до 6.11.20;
виконавської
практики»;16–
Концерт з Київським камерним
21.11.20
оркестром (партія контінуо) – НФУ,
Сертифікат
№ 24.11.20
99/20-18
Концерти з оркестром «Київські
28.02.2021
солісти» (партія контінуо) у НМАУ
Міжнародна
конференція

кафедри
камерного
ансамблю НМАУ
з доповіддю
«Барокові
аутсайдери
камерного
репертуару»
Закінчила
докторантуру
НМАУ

– 24.10.20, 26.11.20, 3.12.20,
21.01.21
Участь у Концерті Віденської
класики «Всі Сонати Бетховена»,
Малий зал НМАУ (партія
фортепіано) – 30.11.20
Звітний концерт класу клавесина
КМАМ Глієра -19.11.20

Статті: Zhukova
O.Ukrainian
baroque
instrumental music
in the context of
European culture
Notes Muzyczny
(Польща) 2020; 1
(13): 125-141

Гіваргізова
Ірина
Миколаївна

https://notesmuzyc
zny.pl/resources/ht
ml/article/details?id
=204900
СЕКЦІЯ «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКИЙ КЛАС»
ІІ Всеукраїнський Підготовка ст. 1 к. магістратури І. Методичні рекомендації з
Кліменко до участі у ІІ
дисципліни
науково-творчий
проєкт «Сучасне
Всеукраїнському науково-творчому «Концертмейстерський

Участь у роботі
Дирекції
Міжнародного

заслужений
працівник
куль тури України
доцент
завідувачка
секції
керівник
редакторського
відділу

музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики». 1621.11.20
Семінар-практикум
«Вокальний цикл
Олександра
Яковчука на вірші
Ліни Костенко
«Крила»
Сертифікат
№99/20-07
Розробка
структури,
складання та
редагування
інформаційних
матеріалів
ювілейного
видання
Міжнародного
конкурсу молодих
піаністів пам’яті
Володимира
Горовиця –
вересень -грудень
20-21

проєкті «Сучасне музикознавство та
виконавство: від теоретичного
музикознавства до виконавської
практики» – виконання партії
фортепіано у циклі О.Яковчука на
вірші Ліни Костенко «Крила»
спільно з заслуженою артисткою
України Єлизаветою Ліпітюк –
18.11.20
Написання й редагування
інформаційних матеріалів
для сайту КМАМ ім. Р. М. Глієра –
протягом року

клас»: «Вокальний цикл
Олександра Яковчука на
вірші Ліни Костенко «Крила»
- лютий-березень 2021
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021

конкурсу молодих
піаністів пам’яті
Володимира
Горовиця –
протягом року
Виконання
обов’язків
завідувачки секції
концертмейстерськ
ого класу кафедри
виконавських
дисциплін –
протягом року
Участь у
засіданнях
кафедри –
протягом року

Дрига
Миколайович
Олександр

заслужений
працівник
куль тури України

Проведення концертної
програми в музеї М.Лисенка
спільно з вокальним відділом –
03.03.21
Підготовка до участі студ. класу з
конц. практики І.Михайлова (3 курс
коледжу) в концерті «Уклін
Кобзареві» фестивалю
«Шевченківський березень» 10.03.21, актова зала КМАМ ім. Р.
М. Глієра

старший викладач

Складання Експертного
висновку по роботі
«Читання з листа та
транспонування в
концертмейстерському класі.
Методи, вправи, приклади»
Для закладів фахової
передвищої мистецької
освіти - березень
2021р.
Написання методичних
пекомендацій для закладів
передвищої мистецької
освіти ,,Читання нотного
тексту як першочергове
завдання в освітньому
процесі виховання
професійного
музиканта- концертмейстера.
Початковий етап» - квітень
2021р.

-організація і
проведення
Державних
атестаційних
іспитів (січень
2021р.
вик.)
-підготовка і
проведення
концертної
програми спільно з
вокальним відділом
(3 березня
2021р.вик.)

Участь у
засіданнях
кафедри –
протягом року

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021
Особисте виконавство
Підготовка та участь у запису до
міжнародного конкурсу “Art and

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів

Виконання
обов’язків
секретаря

Нікульнікова
Тетяна
Іванівна
Викладач,
концертмейстер

Education in the XXI Century” в
якості концертмейстера
ст. II курсу Сесмій Арина отримала
Гран-прі; ст. II курсу Валобуєва
Марія отримала Першу премію
(альт) - Листопад 2020 р.,
Український Дім;
Виступ у звітному концерті
струнного відділу коледжу в якості
концертмейстера
(ст. II курсу Сесмій Арина та
Валобуєва Марія) - 7 березня 2021
р., КМАМ ім. Глієра, Актова зала
Участь студентів класу у
творчих заходах
Виступ студентки IV курсу коледжу
Стадної Надії в концерті,
присвяченому пам’яті Аріадни
Лисенко та Роксани Скорульської –
Музей М. Лисенка, 03.03.21
Виступ студентки IV курсу коледжу
Стадної Надії в концерті в музеї
Косенка - 18 березня 2021 р.
Проведення відеозапису програми
Державного іспиту магістра Ху
Хаої – грудень 2020

студентів класу - червень
2021

циклової комісії
Концклас (коледж)
Виконання
обов’язків
секретаря
Державної
атестаційної
комісії - червень
2021
Участь у
засіданнях
кафедри –
протягом року

Кречковська
Роксолана
Олегівна
викладач,
концертмейстер

Проведення онлайн
заходу підвищення
кваліфікації
(творча педагогічна
платформа)
«Специфіка роботи
концертмейстера у
хоровому,
вокальному та
духовому класах».
Отримано
сертифікат,
кількість годин – 2
(0,07 кредити
ECTS),
11.03.2021р.,
м.Чернігів

Особисте виконавство
Підготовка та відеозапис виступу
у якості концертмейстера із
студентентом 3 курсу коледжу З.
Покотило (тромбон) для відбору
до Молодіжного симфонічного
оркестру - 26.03.2021.
Участь студентів класу в
концертах Академії
Підготовка студентки 3 курсу
Катерини Манильчук до участі в
Концерті пам’яті Р.О.Лисенко та
Р.М.Скорульської – Будинок-музей
М.В.Лисенка – 03.03.2021;

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021
Робота у складі Художньої
Ради КМАМ ім. Р.М.Глієра
(протягом року).

Підготовка студентки 3 курсу
Катерини Манильчук до участі в
Концерті «Десь надходила
весна…» (ХХVII Фестиваль
мистецтв «Шевченківський
березень - 2021») – Літературномеморіальний музей-квартира
П.Г.Тичини – 16.03.2021;
Назаренко Олена
Сергіївна

Підвищення
кваліфікації
(онлайн) творча
педагогічна

Особисте виконавство
- Всеукраїнський конкурс молодих
виконавців на мідних духових
інструментах «Полтавська весна

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021

Виконання
обов’язків
відповідального
секретаря
приймальної
комісії (проведення
засідань
приймальної
комісії, підготовка
документації,
створення
конкурсних
пропозицій,
організація
проведення
вступних
випробувань протягом року);

Участь у
засіданнях
кафедри –
протягом року

викладач,
концертмейстер

Лопатинський
Ілля
Михайлович
викладач

платформа) «
Специфіка роботи
концертмейстера
у хоровому,
вокальному та
духовому класах»
Отримано
сертифікат,
кількість годин – 2
( 0,07 кредити
ECTS), 11 березня
2021р., м.Чернігів

2021» зі студентами: Іван Шавлай
(труба), Олександр Побережний
(труба)
Концертні виступи студентів
класу:
-Єлизавета Гречишкіна – Концерт
пам’яті Р.О.Лисенко,
Р.М.Скорульської – Будинок-музей
М.В.Лисенка – 03.03.2021р.
-Єлизавета Гречишкіна – Концерт з
циклу «Зустрічі по четвергах» Музей-квартира В.С.Косенка –
18.03.2021р.
Особисте виконавство
Участь у якості концертмейстера
в концертах-лекціях "Усі скрипкові
концерти А.В'єтана" (проєкт
професора Козіна В.В.) Актова зала
КМАМ ім. Глієра - жовтень 2020
Розробка та підготовка програм до
державного іспиту зі студентамимагістрами Цзянь Юе та Хуан
Чжицзянем та відеозапис їх
виконання для проведения іспиту у
режимі on line - січень 2021

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень
2021

Участь у
засіданнях
кафедри (протягом
року)

Слобченко
Юлія
Олександрівна

Викладач,
концертмейстер

Чепіга
Ніна
Федорівна

Особисте виконавство у якості
Розробка індивідуальних
концертмейстера
річних навчальних планів
--15.03.2021. Червона зала Київської студентів класу
муніципальної академії музики ім.
Р.М. Глієра. Концерт «Глієр та його
учні». Участь в якості
концертмейстра з Микитою
Кіященко, клас викладача Ільчука
М.В.;
Участь у конкурсах уякості
концертмейстера:
--30-31.10 - 01.11.2020. м. Київ.
Участь у IX Всеукраїнському
конкурсі музичного мистецтва "
Київський колорит" і диплом
лауреата 3 ступеня у номінації
"Інструментальний жанр"
концертмейстер;
--25.03.2021. м. Київ. XVI
Всеукраїнський музичний конкурс
«Класичний меридіан». Участь у
якості концертмейстра з Катериною
Антоновою, клас викладача Мамчур
К.В. Диплом 3 ступеня у номінації
"Академічний спів".

Участь у
засіданнях
кафедри (протягом
року)

Підготовка вокальних творів
програми державного іспиту з
концертмейстерського класу
магістрів 2 курсу Ху Хаої, Богдана

Участь у
засіданнях
кафедри (протягом
року)

заслужена артистка
України

Бойка та участь у відеозапису
державного іспиту
– вересень – грудень 20-21;

концертмейстер
Участь у підготовці та
відеозапису творів екзаменаційної
програми студентки 3 курсу
Федорової Марії, програм
державного іспиту бакалаврів 4
курсу Красновської Маргарити,
Павлова Георгія – січень – червень
2021

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

Особисте виконавство
--Виступ у концерті, присвяченому
Петру Чайковському – 30.10. 2020,
Музей «Лавра»;
--Концерт до 250-річчя Максима
Березовського – 5.11. 2020, Колонний
зал ім. М. В. Лисенка Національної
філармонії України;
--Виконання циклу Олександра
Яковчука на вірші Ліни Костенко
«Крила» на семінарі-практикумі ІІ
Всеукраїнського науково-творчого
проєкту «Сучасне музикознавство
та виконавство: від теоретичного
музикознавства до виконавської

Участь у
засіданнях
кафедри - протягом
року.

практики» - 18.11.2020, Актова зала
КМАМ ім. Р.М.Глієра
Отримано Сертифікат про участь
у проєкті №99/20-27
--Виступи у концертах «Незвична
класика у джазових тонах» з
В’ячеславом Полянським - 2–
3.01.21, м. Ірпінь
--Виступ у концерті «У світі
вальсу» з Національним духовим
оркестром України – 5.01.2021,
Колонний зал ім. М. В .Лисенка
Національної філармонії України;
--Виступ у концерті «Чари оперети»
- 5.03.2021, Музей Лесі Українки
Робота зі студентами
Підготовка вокальних творів
програми державного іспиту
магістра 2 курсу Хуана Чжидцяна
та участь у відеозапису виступу.
Підготовка творів екзаменаційної
програми бакалавра 3 курсу
Семенюк Антоніни та програми
державного іспиту бакалаврів 4
курсу Шинкаренко Таїсії,
Тереховської Марії

Єрошкіна
Катерина
Олександрівна
концертмейстер
(сумісник)

Особисте виконавство
--Виконання партії Флори в опері
Дж. Верді «Травіата» - 24 лютого
2021, Оперна студія НМАУ
ім. П. І. Чайковського;
--Сольний концерт «Журфікс» 13 березня 2021, Музей М. Булгакова
Робота зі студентами
Підготовка вокальних творів
програми державного іспиту
концертмейстерського класу
магістрів 2 курсу Зінов’євої
Катерини, Чеснокової Анастасії,
Цзянь Юе та участь у відеозапису
державного іспиту – вересень –
грудень 20-21
Участь у підготовці та відеозаписі
творів екзаменаційної програми
студентів 3 курсу Манильчук
Катерини та Сандовала Олкоса.
вересень – грудень 20-21
Підготовка вокальних творів
програми державного іспиту
бакалаврів 4 курсу Пракіної Анни
та Артамонової Антоніни;
забезпечення відеозапису програм – січень-травень 2021.

Участь у
засіданнях
кафедри протягом
року.

Заяць
Ольга
Валеріївна
викладач
завідувачка секції
ОСІ/Камерний
ансамбль

СЕКЦІЯ «ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ»
Особисте виконавство
Розробка індивідуальних
Участь у концерті викладачів, річних навчальних планів
присвяченому творчості
студентів класу - червень 2021
композиторів-ювелярів 20202021 та їх сучасників – Актова Прослуховування студентів до
зала КМАМ ім. Р. М. Глієра участі у звітних концертах 14.04.21;
7.04.21(секція ОСІ); 9.04.21
(секція «Камерний ансамбль»)
Концерт з камерних творів
О.Яковчука, партія фортепіано
А.Кільчицька - Червень 2021
(перенесено на жовтень)
Підготовка студентського
ансамблю М.ФедороваМ.Клименко до участі в
конкурсі пам’яті Л.Шур –
11.04.21 (у зв’язку з
локдауном відмінена
номінація «Камерний
ансамбль)
Концерт студентів класу в
рамках звітного концерту
секції ОСІ – 4.04.21, Актова
зала

Завідувачка
секцій ОСІ та
Камерний
ансамбль Кафедри
виконавських
дисциплін №1 –
протягом року
Участь у
засіданнях
кафедри протягом
року.
Робота у складі
атестаційних та
приймальній
екзаменаційних
комісіях – серпень
2020, січень,
червень 2021
Організація та
проведення
студентського
конкурсу на краще
виконання творів
малої форми 10.03.21

Сольний концерт студента 4
курсу Пабло Медіна Ортега
(дистанційний формат) –
15.08.20
Участь студентів 4-го курсу
Елізальде Х.П., Мордак А. у
концерті випускників секції
ОСІ - 29.05.2021
Участь у конкурсах
Підготовка студентки 4-го
курсу Мордак Анастасії до
участі у Міжнародному
фестивалі-конкурсі «Підкори
сцену» - лауреат І премії;
отримано Подяку керівнику за
виховання й підготовку
студентки та активну участь у
конкурсній програмі
фестивалю – 2-9.03.2021

Гумінська
Вероніка
Валентинівна
викладач

Жолдакова
Вілена
Олександрівна

Участь в роботі
«Круглого столу» ІІ
Всеукраїнського
науково-творчого

Організація та
проведення
студентського
конкурсу на краще
виконання
поліфонічного
твору - 19.05.21
Організація
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
Концерту
студентів класу - червень 2021 скрипкової
музики, де
Участь в роботі семестрової
приймають участь
екзаменаційної комісії з фаху
всі студенти класу.
студентів ОСІ. 18.12.2020
18.04.2021
Голова Екзаменаційної
комісії з фаху на рівень
Організація
«Бакалавр», «Магістр» - 3Концерту
25.08.2020
випускників
секції ОСІ 29.05.2021
Участь у
засіданнях
кафедри протягом
року.

Розробка індивідуальних
Контроль
річних навчальних планів
заповнення
студентів класу - червень 2021 «Щоденників» з
педагогічної

кандидат
музикознавства
доцент

Яцко
Лариса
Віталіївна
концертмейстер

проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики» - 1621.11.20
Сертифікат №99/2017

30 жовтня – 2
листопада 2020 року –
прослухала онлайн
XX науковопрактичну
конференцію
Українського
товариства аналізу
музики
«Інтерпретаційний
потенціал музичного
твору».
30-31 березня
2021року –
прослухала онлайн

Написання рецензії на «Збірку
перекладень для ансамблю
скрипалів» (на замовлення
Державного науковометодичного центру змісту
культурно-мистецької освіти)
– березень 2021

Особисте виконавство
– концерт «Музика на згадку»
в картинній галереї театру
«Колесо» - 13 грудня 2020
20 грудня 2020 – Музичний
різдв’яний фестиваль у Храмі
Дім Євангелія;
– Супровід виступів студентів
класу Туріної О.А. на
Конкурсі творів малої форми в
Актовій залі - 10 березня 2021

практики з
аналізом роботи
практиканта протягом
навчального року
Організація
запису відкритих
уроків з
педагогічної
практики студентів
3 та 4 курсу –
грудень 2020;
травень 2021
15-29 грудня
2020року –
проведення записів
екзаменаційних
виступів.
20 грудня 2020
року – організація
та проведення
Музичного
різдв’яного
фестивалю.
1-10 березня 2021
року – підготовка
та участь студентів

конференцію
«Музична культура
Китаю: форми,
традиції,практики».
25 березня 2021 –
прослухала онлайн
лекцію курсів
підвищення
кваліфікації щодо
роботи в програмі
Zoom.

у конкурсі малої
форми струнного
відділу КМАМ ім.
Глієра.
20-31 березня 2021
року – підготовка
та створення
записів
академконцертів
студентів класу
віолончелі.
Створення записів
фортепіанних
акомпанементів
творів студентів
для покращення
онлайн роботи з
ними.

Туріна
Олена
Андріївна
кандидат
мистецтвознавства
доцент

21.11.2020 Участь в
роботі «Круглого
столу» в рамках ІІ
Всеукраїнського
науково-творчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до

Концертні виступи студентів
класу:
-- на відкритті всеукраїнської
науково-практичної
конференції «ДУХОВНІСТЬ –
ЕКОЛОГІЯ – ВИХОВАННЯ –
СТАЛИЙ РОЗВИТОК
СУСПІЛЬСТВА» – 27.02.2021

Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2021
Прослухала онлайн
конференцію «Музична
культура Китаю: форми,
традиції, практики» - 30-31
березня 2021

Участь у
засіданнях
кафедри протягом
року.
Проведення записів
екзаменаційних
виступів - 15-29
грудня 2020

виконавської
практики» КМАМ ім.
Р. М. Глієра.
Сертифікат №99/2044
Публікації
«Проблема
формування
національного стилю
в сучасному
музичному мистецтві»
Київ 2020. С.173-176.
Збірник матеріалів
ХVІІ Міжнародних
педагогічномистецьких читань
пам’яті професора
О.П. Рудницької
НЕПЕРЕРВНА
ПЕДАГОГІЧНА
ОСВІТА ХХІ
СТОЛІТТЯ. - НАПН
УКРАЇНИ, ІПОІОД
ім. І. ЗЯЗЮНА.
Червень-липень
2020р. Підготовка
конспекту тем лекцій
та проведення занять з
підвищення

--«Музика на згадку» в
картинній галереї театру
«Колесо» - 13 грудня 2020;
--Музичний Різдвяний
фестиваль - 20 грудня 2020;
--«Вечір класичної музики» 20 січня 2021;
--театральний салон «Колесо»
- 9 березня 2021;
--творчий виступ у храмі Дім
Євангелія – 20 грудня 2020
Виступ студентів класу на
конкурсах
--Конкурс малої форми
студентів секції ОСІ - Актова
зала - 10 березня 2021;
--Діана Малашина, 2 курс Гран Прі конкурсу
«Чорноморські вітрила»,
м.Одеса
--Дай ЧенСі, 1 курс
1 місце конкурсу «Чарівні
фантазіі», м. Бердянськ
Бердянськ
Репер, Реер Єліса

Прослухала онлайн XX
науково-практичну
конференцію Українського
товариства аналізу музики
«Інтерпретаційний потенціал
музичного твору» - 30 жовтня
– 2 листопада 2020 року

Підготовка та
участь студентів у
конкурсі малої
форми струнного
відділу КМАМ ім.
Глієра 10 березня
2021.

Підготовка захисту
магістерської роботи Інни
Столєтової та участі у
конференції в рамках ІІ
Всеукраїнського науковотворчого проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від теоретичного
музикознавства до
виконавської практики»
КМАМ ім. Р. М. Глієра.
"Засоби виразності в творчості
Джорджа Енеску на прикладі
«Концертної пьєси» для
альта." – 21.11.20

Підготовка та
створення записів
академконцертів
студентів класу 20-31 березня 2021

кваліфікації з групами
педагогів мистецьких
закладів України.(див
додаток)

2 курс
1 місце Чарівні фантазіі,
Бердянськ
Робота у складі журі
- член журі Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
професійної музики для дітей
та юнацтва «Дніпрові хвилі»
(20.12. 2020р) Всеукраїнська
музична спілка. м. Дніпро;
- член журі міжнародного
фестивалю-конкурсу секції
класичної музики, «Покори
сцену» (2-3 лютого 2021 рр.)
м. Київ;
- член журі міжнародного
фестивалю-конкурсу секції
класичної музики «Київський
колорит», дистанційний.
(26.29 квітня 2020р. ; 20-23
листопада 2020. Р.). м. Київ;
- член журі професійного
конкурсу учнівського та
студентського музичного
мистецтва «Чарівний
камертон». м. Дніпро (21.02
21р.) (нагороджена
Сертефікатом «Видатний член
журі»;

- член журі секції «Струнносмичкові інструменти». ІV
Відкритий Міжнародний
Багатожанровий учнівського
та студентського конкурс
мистецтв «Чарівні фантазії» м.
Бердянськ. (28.05 21р).
(нагороджена Сертефікатом
«Видатний член журі» ;
- член журі секції «Струнносмичкові інструменти». ІІ
Міський відкритий
дистанційний творчий
конкурс
«#НАШІЗІРОЧКИ2021».
травень , м. Дніпро;
- член журі VІІ Відкритий
Міжнародний Багатожанровий
учнівського та студентського
конкурс мистецтв
«Чорноморські вітрила»
(27.06-03.07 21р.) м.КурортнеОдеса
--підготовка та прямий ефір;
радіо «Культура» - 17
листопада 2020р
Павлов
Андрій
Олександрович

Проведення
семінарупрактикуму “Дьордь

Особисте виконавство
--Участь у концерті
Лятошинський-гала на

Розробка індивідуальних
Участь у
річних навчальних планів
засіданнях
студентів класу - червень 2021

викладач

Куртаг “Officium
BreveIn Memoriam
Andreae Szervanszky”
для струнного
квартету:
автобіографічність
твору та деякі
особливості музичної
мови” у рамках ІІ
Всеукраїнського
науково-творчого
проєкту“Сучасне
музикознавство
тавиконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики” - 18.11.20
Сертифікат №99/2037

фестиваліBouquet Kyiv Stage,
Софія Київська - 21.08.20202
--Сольний виступ із New Era
Orchestra на фестиваліBouquet
Kyiv Stage, Софія Київська
25.08.20203.
--Виступ у концерті,
присвяченому ювілею
Лятошинськогов Колонній
залі НФУ, 23.09.20204.
--Kyiv Music Fest, участь в
концерті EMVISIA, БЗЗ
27.09.20205.
--Фестиваль “Контрасти”,
речиталь у складі
DanaprisString Quartet, Львів
30.09.20206). -------Фестиваль
“Контрасти”, речиталь
скрипкових дуетів, Львів,
01.10.2020.
--Колонна зала НФУ, речиталь
у складі Nota BeneChamber
Group, 26.10.20208.
--Сольний виступ із
Академічним Симфонічним

Вибір та складання
програми концерту класу лютий 2021
Кураторство концерту із
циклу Two Generations
Together, спільного проєкту
Дом Майстер-Клас та Vere
Music Fund, Софія Київська 07.11.2020.
Тьюторство на весняній сесії
YSOU, Львів, 1-3.04.2021

кафедри протягом
року.

Оркестром Львівської
Обласної Філармонії в
концерті циклу
“Диригенти.Українською” 30.10.2020.
--Сольний виступ із New Era
Orchestra на онлайн-концерті з
нагоди відкриття Андріївської
церкви, Київ - 12.12.2020.
--Речиталь в Центрі Культури
«Уваровський Дім» (Ворзель)
19.12.2020.
--Речиталь в БК міста Ірпінь ,
03.01.2021.
--Речиталь в Органній Залі
м. Біла Церква, 06.03.2021.
--Онлайн-концерт камерної
музики, Одеська Обласна
Філармонія, 16.04.2021.
-- Концерт камерної музики в
рамках “Книжкового
Арсеналу” – Київ, 30.05.2021

--Підготовка студентів до
концерту класу - Червона
зала, 19.02.2021.
Шульга
Валерія Валеріївна
Концертмейстер,
викладач

Семінар-практикум
«Соната для скрипки
та фортепіано Бориса
Лятошинського:
авторські ремарки в
автографі.
Виконавська
інтерпретація нотного
тексту: від
конструктивного до
художнього”
у рамках ІІ
Всеукраїнського
науково-творчого
проєкту “Сучасне
музикознавство та
виконавство. Від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики” -18.11.2020
Сертифікат №99/2045

Особисте виконавство
--Участь у концерті
фестивалю Bouquet Kyiv Stage
“ЛЯТОШИНСЬКИЙ ГАЛА” 21.08.2020.
--Участь у концерті
присвяченому 125-річчю від
дня народження
Б.М.Лятошинського Колонний зал НФУ,
23.09.2020.
--Участь у ювілейному
концерті вокального ансамблю
AlterRatio у Національній
Філармонії України 05.10.2020.
--Камерна музика із Sed Conra
Ensemble на фестивалі Kyiv
Music Fest – БЗЗ, 27.10.2020
--Участь у проєкті Two
Generations Together - Хлібня,
СофіяКиївська - 07.11.2020.
--Участь у концертіпрезентації збірки
фортепіанних творів
Лятошинського 1910 років,
ІТСМНАМ України

Розробка індивідуальних
Участь у
річних навчальних планів
засіданнях
студентів класу - червень 2021 кафедри протягом
року.
Вибір та складання
програми концерту класу лютий 2020 року.
Підготовка ансамблю до
відеозапису Сонати Бетховена
(онлайн) на концерт КМАМ
ім. Гліера - грудень 2020 року.
Підготовка та участь
студентів класу камерного
ансамблю до запису творів для
участі уконкурсі Л.Б.Шур березень-квітень 2021 року

19.11.2020. --Сольний концерт
в Центрі Культури
«УваровськийДім» (Ворзель) 19.12.20.
--Сольний концерт разом зі
скрипалем Андрієм Павловим
у БК м. Ірпінь - 03.01.2021. –
Концерт класу А. Павлова Червона зала КМАМ 19.02.21. --Підготовка
студентів по класу камерного
ансамблю до концерту класу травень 2021. --Підготовка та
виступ зі студентами класів
ПавловаА.О. та Козіна В.В на
конкурсі творів малої форми березень 2020 року.
--Підготовка студентів класу
камерного ансамблю до
прослуховування на звітній
концерт відділу - березень
2020. --Підготовка ансамблю
до відеозапису Сонати
Бетховена для онлайн
концерту КМАМ ім.Гліера грудень 2020 року.
--Підготовка та участь
студентів класу камерного
ансамблю до запису творів для
участі у конкурсі Л.Б.Шур березень-квітень 2021 року.

Приріз
Юрій
Володимирович

викладач
(сумісник)

Госачинський
Олександр
Сергійович
викладач
(сумісник)

--Концерт камерної музики в
рамках “Книжкового
арсеналу”, Київ, 30.05.2021
В рамках проєкту
Міжнародної музичної
академії “Музика і діалог”
взяв участьу майстер-класах
(онлайн) з барокової музики
(Zoom)- 5.11.2020 - 8.11.2020
Участь у концерті-інтерв’ю
проєкту “KoRa. Late Night
Show” у складі струнного
квартету “Contrabass&Co” 17.03.2021.
Участь у складі New Era
Orchestra у промо-концерті
KharkivMusicFest-2021 25.03.2021

Редагування учбового плану
для контрабасу 1-2 курсів –
вересень з- жовтень 2020

Організація
концерту “На
струнах
Скандинавії” у
музичному
просторі “Just Play”
- 14.03.2021

Опановано новий репертуар:
--«Співанки» Ігоря Закуса (бас
гітара) з камерним оркестром
академії: Алла Величко-вокал,
Олег Марков-барабаны, Ігор
Закус- бас гітара,Родіон
Іванов-клавіші;
-- Т.Альбіноні для труби з
оркестром;
--А.Вайнен Рапсодія для
саксофону з оркестром

Організація
групових та
індивідуальних
репетицій.

Макій
Андрій
Сергійович

Підготовка власної
редакції Концерта
Уолтона для альта з
оркестром - вересень
– жовтень 2020

Викладач
(сумісник)

Підготовка власної
редакції для альта
Сюїт соло для
віолончелі № 3 і 5
Й.С.Баха – 1.10 –
1.11.20
Підготовка власної
редакції Концерта Б.
Бартока для альта, І ч.
– 1.12 – 1.01.21

--Густав Холст, Сюїта Святого
Павла», Жига;
--Томазо Альбинони - 1671 1751 г. Концерт для трубы и
органа, перекладення для
струнного оркестру
А.Красотова, соліст Іван
Шавлай;
--Андре Вайнен, «Рапсодія
для саксофона», 3 частина,
соліст Віталій Тунік;
--І. Карабиць, Симфонієта
Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2021

Підготовка власної
редакції Концерта Б.
Бартока для альта, ІІІІІ ч. – 1.02 – 1.05.201
Майстер-клас для студентів
Дніпровського музичного
училища на тему: «Роль
образа в створенні форми
музичного твору на прикладі
фіналу концерту для альта Б.
Зейдмана».

Венгер
Ярослав
Вікторович
викладач
(сумісник)

Відвідав майстерклас (online) з проф. Маастріхтської
консерваторії (Нідерланди)
Кугелем М.Б. на тему:
«Інтонація і аплікатурні
принципи в інтерпретації
сучасних альтових творів на
прикладі «Прелюда Ізаі»
Міхаїла Кугеля.

Підготовка студентів до
участі в конкурсі малих форм і
звітного концерту Секції ОСІ. Розробка індивідуальних
Студентка Міла Куделіна
річних навчальних планів
отримала I премію – 10.03.21
студентів класу - червень 2021
Артемук
Тетяна Федорівна
Концертмейстер
(сумісник)

Пройшла Курси
підвищення
кваліфікації для
викладачів
мистецьких закладів
«Цифрові інструменти
дистанційного
навчання» - квітень
2021

Особисте виконавство
Участь в онлайн- концерті
КДШМ #8, присвяченому
Пам'яті жертв Голодомору –
листопад 2020
Участь у прослуховуванні до
Різдвяного концерту Київської
дитячої філармонії
Святошинського району грудень 2020

Участь у концерті пам'яті А.
Бабаджаняна - 19.02.2021

Конопляна
Ольга
Ігорівна
викладач
(сумісник)

Особисте виконавство
Виступ на змаганнях у КСК
“Фаворит”. Концертний номер
- 05.09.2020;
Участь у фестивалі-конкурсі
мистецтв Soloviov Art - 6,
категорія квартет, 1 премія 20.02.2021
Концерт класичної музики
“Звуки моря” в Планетарії 13.09.2020
Концерт класичної музики,
Галерея Тауерс - 25.05.2021

Підготовка до
онлайн-конкурсів
спільно з
викладачами
навчальномузичних закладів
України

Морозова
Янжима
Володимирівна
кандидат
мистецтвознавства
викладач
(сумісник)

Підвищення
кваліфікації ІПООД
ім.І.Зазюна НАПН
України за програмою
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників і науковопедагогічних
працівників закладів
вищої освіти, 150 год.
–30.09.2020 –
30.10.2020.

Особисте виконавство
Сольний концерт - партія
фортепіано К. Шаманаурі,
Київський будинок вчених –
18.03.2021.
Соло в оркестрі:
--концерти Київського
камерного оркестру,
Колонний зал Національної
філармонії України – 19.08.
2020, 24.11.2020,16.01.2021;
--концерт у складі Kyiv Mozart
Orchestra (сценічний простір
«Perfect place») – 22.09.2020.
--концерти у складі Kyiv
Mozart Orchestra (Fairmont
Grand Hotel) – 18.10.2020,
08.11.2020, 20.12.2020,
07.03.2021;
--сольна партія в концерті
«Вечір камерної музики»,
Колонний зал Національної
філармонії України–
14.03.2021.
Участь у роботі журі
міжнародного фестивалюконкурсу «Art and more» –
22. 08.2020 – 25.08.2020.

Розробка індивідуальних
Організація іспиту
річних навчальних планів
з фаху студентів ІІстудентів класу - червень 2021 ІІІ к. секції, КМАМ
ім.Р.М.Глієра –
19.12.2020.
Проведення
технічного заліку
студентів ІІ-ІІІ к.
бакалавріату
(КМАМ ім.
Р.М.Глієра) –
06.11.2020.
Організація
концерту класу
студентів в
музейї«Хлібня»,
Національний
заповідник «Софія
Київська» –
25.11.2020.

Концерту класу - музей
«Хлібня», Національний
заповідник «Софія Київська» –
25.11.2020.

Гомон
Тетяна
Василіна
Кандидат
музикознавства
доцент

Підготовка до друку
рукописів невідомих
творів
Б. М. Лятошинського,
8 фортепіанних п’єс та
Романс для віолончелі
та фортепіано —
вересень-листопад
2020 року.

СЕКЦІЯ «КАМЕРНИЙ АНСАМБЛЬ»
Підготовка до друку рукописів Розробка індивідуальних
невідомих творів
річних навчальних планів
--Б. М. Лятошинського: П’єси
студентів класу - червень 2021
для духових інструментів,
перекладення для віолончелі та
Підготовка до запису Тріо №1
фортепіано Трьох п’єс на
та Тріо №2 для скрипки,
таджицькі народні теми (1931),
віолончелі та фортепіано
Бориса Лятошинського —
листопад 2021 року.

Участь у
засіданнях
кафедри протягом
року.
Організація
концерту камерної
музики Бориса
Лятошинського до

Семінар - практикум
«Невідомий
Лятошинський:
фортепіанні твори
1910-х» в серії
семінарів-практикумів
«Теоретичні підходи та
практичні аспекти
розвитку сучасного
виконавства та
музичної освіти» в
рамках ІІ
Всеукраїнського
науково-творчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики» — 16
листопада 2020 року.
Сертифікат №99/2009
Розшифровка та
обробка епістолярної
спадщини Бориса
Лятошинського з
особистого архіву

--Гавот для скрипки та
фортепіано — січень-червень
2021 року.
Автор-упорядник двох збірок:
1.«Борис Лятошинський.
Фортепіанні твори 1910-х» та
2.«Борис Лятошинський. Романс
для віолончелі та фортепіано.
1913» (вступна стаття,
упорядкування). Збірки
рекомендовані для друку
Спеціалізованою вченою радою
Інституту проблем сучасного
мистецтва — презентація
відбулася 21 листопада 2020
року.
Особисте виконавство
--Участь у «Лятошинський-гала.
Музичний маратон» в рамках
щорічного фестивалю Bouquet
Kyiv Stage — 21 серпня 2020
року.
--Участь у концерті камерної
музики Бориса Лятошинського
до 125-річчя композитора у
Колонному залі ім. М. Лисенка
Національної філармонії
України. — 23 вересня 2020
року.

Підготовка концертупрезентації «Невідомий
Лятошинський. П’єси для
духових інструментів та
фортепіано» — травень 2021
року.

125-річчя
композитора у
Колонному залі ім.
М. Лисенка
Національної
філармонії України
— 23 вересня 2020
року.
Організація
концертупрезентації
«Невідомий
Лятошинський» в
Інституті проблем
сучасного
мистецтва — 21
листопада 2020
року.
Організація
концертупрезентації
«Невідомий
Лятошинський.
П’єси для духових
інструментів та
фортепіано» —
травень 2021 року.

Дашак
Євген
Леонідович
Старший
викладач
(сумісник)

композитора протягом року

--Участь у презентації
«Невідомий Лятошинський» —
21 листопада 2020 року.

Семінар-практикум
«Сюїта для віолончелі
та фортепіано Й.
Маркса: до проблеми
розширення сучасного
концертного
репертуару для
камерного ансамблю в
Україні» у рамках ІІ
Всеукраїнського
науково-творчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської

Виконавство студентів класу.
Участь в конкурсах.
11.03.2021 – підготовлено до
участі до звітного концерту
секції камерного ансамблю 4
склади ансамблів - 09.04.21
(через карантин концерт
перенесено).
--І премія онлайн конкурсу
піаністів пам’яті Л. Б. Шур
(номінація «Камерний
ансамбль») Фортепіанне тріо
«Espressivo» у складі О.
Бершадської (скрипка), М.
Куделіної (альт), Є.
Логвиновського (фортепіано) –
11.04.21
--лауреат І ступеня та грамота
Журі за високий рівень

Підготовка
студентів до
звітного концерту
секції струнносмичкових
інструментів
(камерний
ансамбль) —
квітень 2021 року.
протягом
Розробка індивідуальних
навчального року –
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2021 удосконалення
засобів
--подано до друку статтю
налаштування
«Пам’яті Вчителя: роки
іноваційного
навчання у класі Майстра» (до процесу,
90-річчя від дня І. М. Рябова). організація та
Обсяг статті – 0,5 друкованого запровадження
аркушу - грудень 2020
нових форм
--подано до друку в
дистанційного
Науковому віснику НМАУ
навчання серед
імені П. І. Чайковського
бакалаврів,
статтю на тему
магістрів кафедри
виконавських
«Романтичний концерт»
для фортепіано з оркестром дисциплін № 1 та
студентів
Йозефа Маркса в аспекті
предметної комісії
естетики пізнього
камерного
романтизму» (випуск 130,
2021) - березень 21
ансамблю коледжу

практики» на базі
КМАМ імені Р. М.
Глієра. Отримано
сертифікат 99/20-12
-- доповідь на тему
«Castelli romani»
Й. Маркса в
контексті
перетворення
традицій
романтичного
програмного
симфонізму» в рамках
ХХІ міжнародній
науково-практичній
конференції «Молоді
музикознавці» на базі
КМАМ імені
Р.М. Глієра у рамках
ІІІ Міжнародного
науково-творчого
проєкту «Музична
культура сучасності:
від наукового
осмислення до
виконавської
інтерпретації та
імпровізації» - 08-10.
01. 21; тези (8-10 січня
2021 / Київська
муніципальна академія

ансамблевого виконавства - V
Всеукраїнський фестивальконкурсі ансамблів та оркестрів
струнно-смичкових інструментів
«Зіграємо разом - 2021» - тріо у
складі О. Бершадської (скрипка),
М. Куделіної (альт), Є.
Логвиновського (фортепіано) травень 21
Наукова робота
--вийшла друком стаття на тему:
«Castelli romani» Й. Маркса в
контексті перетворення
традицій романтичного
програмного симфонізму» у
науковий журнал «Znanstvena
misel» (Словенія). Обсяг статті –
1 друкований аркуш – квітень 21
Особисте виконавство
27.11.20 – виступ у концерті
викладачів кафедри до 55-річчя
кафедри спеціального
фортепіано № 2 НМАУ імені П.
І. Чайковського.
27.03.21 – концерт камерної
музики «Сонати для флейти» у
дуеті з викладачем КДМЛ імені
М. В. Лисенка, лауреатом
міжнародних конкурсів

--доповідь на міжнародному
круглому столі «Кафедра
спеціального фортепіано № 2.
Постаті. Події» до 55-річчя
кафедри - НМАУ імені П. І.
Чайковського, 24.11.20

КМАМ імені Р. М.
Глієра у
платформах Google
Meet, Zoom,
програмах Skype,
Messenger, Viber,
Telegram.
Дипломи, подяки:
лютий 21 – подяка
за
високопрофесійну
підготовку
студентів до
Міжнародного
фестивалюконкурсу «Golden
talents of Madrid» (
Іспанія),
дистанційно.
--березень 21 –
диплом
дистанційного
Міжнародного
фестивалюконкурсу «Creative
flight 2021» за
високий
професіоналізм,
досягнення у освіті,

музики імені
Р.М. Глієра. Київ, 2021.
С.33–34.

Олексієм Яременко (флейта) у
приміщенні Музфонду України.

творчий потенціал
та підготовку
учасників
фестивалюконкурсу.
--квітень 21 –
подяка за
професійну
підготовку
студентів до участі
у Міжнародному
інструментальному
конкурсі «Symfonia
Krakowska».
--травень 21 –
грамота за
підготовку
переможців V
Всеукраїнського
дистанційного
фестивалюконкурсу ансамблів
«Зіграємо разом –
2021».

Кільчицька
Анна
Орестівна
викладач

ІІ Всеукраїнський
науково-творчий
проєкт «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики».
Семінар-практикум
«Маловідомі факти у
сучасному
вітчизняному та
європейському
виконавстві: базові
методологічні засади
та шляхи осучаснення
творчих розвідок».
Тема доповіді:
«Іспанські традиції у
європейській
професійній музичній
творчості (на прикладі
сонат Д. Скарлатті)»
19 листопада 2020
року.
Сертифікат №99/2023
ХХІ Міжнародна
науково-практична

Особисте виконавство
Участь у проєкті «Бах Єднає» 7 листопада 2020 року. Онлайнтрансляція концерту.

Розробка індивідуальних
Участь у
річних навчальних планів
засіданнях
студентів класу - червень 2021 кафедри протягом
року.
Забезпечення функціонування
Концерт до 10-річчя класу
дистанційного навчання –
Участь в організації
клавесина КМАМ ім. Р.М. Глієра протягом року
й проведенні
доцента О.А. Жукової. Участь у
Фестивалю
концерті (сольний та
мистецтв
ансамблевий виступи) - 17
«Шевченківський
листопада 2020 року. КМАМ ім.
березень 2021»
Р.М. Глієра.
Концерт класу Богдани
Півненко. Виконання партії
контінуо - 27 січня 2021 р.
Малий зал НМАУ ім.
П.І. Чайковського.

конференція «Молоді
музикознавці» у
рамках ІІІ
Міжнародного
науково-творчого
проекту «Музична
культура сучасності:
від наукового
осмислення до
репрезентації». Виступ
на конференції. Тема
доповіді: «Варіації на
basso ostinato у
клавірній сюїті кінця
XVII – першої
половини XVIII ст.:
виконавські аспекти» 8 січня 2021 року.

Борисенко
Тетяна
Вікторівна
Кандидат
мистецтвознавст
ва
викладач

Участь в роботі ІІ
Всеукраїнського
науково-творчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики»; семінарпрактикум
«Виконавська
інтерпретація нотного
тексту від
конструктивного до
художнього» тема:
«Соната для скрипки і
фортепіано В. Ракочі
інтерпретація у
традиційних і новітніх
тенденціях».16–
21.11.20 Сертифікат
№ 99/20-02
Написання відгуку на
автореферат
дисертації
Калашникової А. І.
«Стильові параметри
формування
української

Розробка індивідуальних
Участь у
річних навчальних планів
засіданнях
студентів класу - червень 2021 кафедри протягом
року.
Написання відгуку
на методичні рекомендації
Доктора мистецтвознавства,
професора, зав.кафедри
музично-інструментальної
підготовки вчителя
Харківського національного
педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди
Калашник М. П. та
Кандидата мистецтвознавства,
викладача кафедри музичноінструментальної підготовки
вчителя Харківського
національного педагогічного
університету імені
Г. С. Сковороди Смірнової
І.В. «Особливості
ансамблевого письма в
аспекті тембрової специфіки
(на прикладі змішаних
ансамблів Й. Брамса) –
13.01.21
Написання відгуку на
методичні рекомендації

фортепіанної музики
малих форм першої
третини ХХ ст.»,
що представлена до
захисту на здобуття
наукового ступеня
кандидата
мистецтвознавства за
спеціальністю
17.00.03 – Музичне
мистецтво – 11.11.20

Полстянкина
Ірина
Петрівна
Заслужений діяч
мистецтв
України
доцент

Розробка та
реалізація науковотворчого проєкту
«Студенти та
майстри» школа
виконавської
майстерності,
майстер-класи
видатних виконавців.
(Протягом року)

Доктора мистецтвознавства,
професора, зав. кафедри
музично-інструментальної
підготовки вчителя
Харківського національного
педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди
Калашник М. П. та
кандидата мистецтвознавства,
викладача кафедри музичноінструментальної підготовки
вчителя Харківського
національного педагогічного
університету імені
Г. С. Сковороди Смірнової
І.В. «Особливості
ансамблевої артикуляції
(на прикладі змішаних
ансамблів Ф.Риса) – 10.02.21
СЕКЦІЯ ПРАКТИКИ
Участь у вебінарах Всесвітньої
федерації міжнародних музичних
конкурсів ( Женева, Швейцарія)
WFIMC Lounge Vol.
I: Focus on East Asia.
6 листопада 2020
WFIMC Lounge
Vol. II: Focus on Western Europe
and USA 13 листопада 2020

Методичні рекомендації для
студентів до робочої програми
навчальної дисципліни
«Організація концертної та
гастрольної діяльності»
Бакалавр 025. у зв’язку з
особливостями дистанційного
навчання 2020
Методичні рекомендації для
студентів робочої програми

Організація
відеозапису
церемонії відкриття
зірки ректора
КМАМ Олександра
Злотника у рамках
Загальнонаціональн
ої акції "Зірка
України" у Києві.
19 вересня 2020

Модератор майстер –
класу Бориса Трегуба
«Застосування
цифрових фортепіано
Yamaha класичної
серії в педагогічній
практиці» ІІ
Всеукраїнського
науково-творчого
проєкту «Сучасне
музикознавство та
виконавство: від
теоретичного
музикознавства до
виконавської
практики» 16–
21.11.20
Сертифікат № 99/2038.

WFIMC Lounge Vol. III,
“Challenges of an evolving new
normal”. 5 березня 2021
WFIMC Lounge Vol. IV,
“Live Streaming- Ideas and
Solutions” 18 березня 2021
6. Відвідання у семінарупрактикуму «Всі фортепіанні
сонати Сергія Прокоф’ева. До 130ї річниці Майстра» . 12,14,15,17
квітня 2021
1.Розробка та реалізація науковотворчого проєкту «Студенти та
майстри» школа виконавської
майстерності, майстер-класи
видатних виконавців. Протягом
року
Робота у складі журі конкурсів
--Работа у журі IV міжнародного
онлайн конкурсу піаністів в Візеу
Португалія 25 березня – 10 квітня
2021

навчальної дисципліни
«Організація концертної та
гастрольної діяльності»
Магістр 025. у зв’язку з
особливостями дистанційного
навчання 2020
3абезпечення засобів
діагностування для контролю
на кваліфікаційних іспитах на
отримання додаткових
кваліфікацій ( бакалавр 025,
магістр 025 ) - червень 2021
Організаційне, технічне та
методичне забезпечення
проведення Державних іспитів
на отримання додаткових
кваліфікацій ( бакалавр 025 )
червень 2021

Розробка концепції
проведення міжнародного
конкурсу молодих піаністів
пам’яті
В.Горовиця,
Група Горовиць-Дебют,
-- Робота у журі Міжнародного
Молодша група - листопад
онлайн конкурсу юних музикантів 2021
«International Classic Bridge 2021».
червень 2021
Розробка концепції ,
координація та проведення
Світової онлайн прем’єри

Організація участі
студентів КМАМ у
майстер-класі
Валерія Соколова (
скрипка) клас
великій залі
Київського
Будинку вчених
НАН України . 13
грудня 2020
Організація
онлайн майстеркласу для
студентів КМАМ у
рамках Jazz
Appreciation Month
за участю
представників
оркестру військовоповітряних сил
США в Європі та
при підтримці
Посольства США в
Україні - 15 квітня
2021
Організація
стажування за
програмою
Erasmus + у
Кракові ( Польща)
Warsztaty

віднайдених симфоній
Максима Березовського у
виконанні Національного
камерного ансамблю “Київські
солісти” під орудою диригента
Кирила Карабиця
(організаційне та технічне
забезпечення трансляції та
запису прем’єри відповідними
структурами КМАМ) - грудень
2020

kreatywnego
dziennikarstwa (з
пером та в
об’єктиві) для
студентів КМАМ ,
додаткова
кваліфікація –
менеджер. квітень
– липень 2021
Лютий-березень
2021 - організація
концертів КМАМ
ім.Р.Глієра у
рамках
мистецького
фестивалю
«Шевченківський
березень 2021»
Травень - червень
2021 редагування,органі
заційний та
технічний супровід
фото-контенту
атестаційних та
кваліфікаційних
іспитів КМАМ для
забезпечення
звітності літньої
сесії 2021

Протягом
навчального року
2020-2021
редагування,органі
заційний та
технічний супровід
відео-контенту
творчих робіт
студентів КМАМ
для розміщення у
соціальних
мережах
https://www.faceboo
k.com/GlierKyivMu
nicipalAcademyOfM
usic/
https://www.youtube
.com/channel/UCVI
DqXv8fAiAf9Q4tou
PfTA/featured

Карабиць
Іванна
Іванівна
викладач

Участь у створенні
аудіо-візуальних
матеріалів (сценарій,
монтаж,
концепт,
стилістика), розробка
та
створення
текстових матеріалів,
перекладів
на
англійську мову, аудіо
та відео матеріалів
(соцмережі, вебсайти)
Міжнародного
конкурсу
молодих
пам’яті Володимира
Горовиця
Відвідування
онлайн-конференцій
та засідань:
--Європейської спілки
молодіжних музичних
конкурсів (EMCY);
--Всесвітньої
федерації
міжнародних
музичних конкурсів
(WFIMC);

Участь у конференції в рамках
конгресу
асоціації
урологів
України. Доповідь на тему
«Музика і сексуальність» у
співавсторстві
з
професором,
доктором
медичних
наук,
акушером-гінекологом,
сексопатологом
і
автором
численних статей і декількох
книжок Оксаною Василівною
Ромащенко - 10 вересня 2020.

Методичні рекомендації для
студентів
до
програм
«Особливості
викладання
дисциплін: «Основи музичного
менеджменту в засобах масової
інформації» і «Менеджерської
практики» у режимі онлайн»;
Вдосконалення
особистих
навичок роботи в програмах
(Google Meet, Google Teams,
Google Hangouts) проведення
лекційних
занять
і
консультацій в програмі Zoom
(вересень 2020 - квітень 2021);

Участь у засіданнях
кафедри (протягом
року)
Організація
і
проведення
зустрічей за участю
професійних
інфлуенсерів
музичних
віконавців і юриста
з авторського права
в рамках лекційсемінарів
з
навчальних
дисциплін:
«Основи музичного
менеджменту
в
засобах
масової
інформації»
і
«Менеджерської
практики»
для
студентів
бакалаврів,
Організвційна
робота з підготовки
онлайн-концертів,
участь у створенні
трансляції онлайнконцерту
#Березовський275

(прем’єра
віднайдених
симфоній Максима
Березовського у
виконанні
Національного
камерного
ансамблю
“Київські солісти”
під керівництвом
диригента Кирила
Карабиця).

ПІБ викладача,
звання,
посада

ЗВІТ КАФЕДРИ ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН №2
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра
2020-2021 н.р.
Наукова робота
Творча робота
Методична робота

Організаційна
робота

СЕКЦІЯ «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»

Кочерженко
Олександр
Володимирович
заслужений
працівник
культури
України
завідувач
кафедри,
професор

Організація та проведення План роботи на І
методичних звітів викладачів семестр
музичних
шкіл
Київської
області.
Організація
та
проведення
Обласні академічні концерти академ концертів,
(Київська область).
технічних заліків.
Член журі
В.Апатського

конкурсу

ім. Концерти класів
викладачів
(підготовка
та
Член журі ІХ всеукраїнського прослуховування)
віртуального
конкурсу :
іи.В.Старченка
1.До Державних
іспитів магістрів ІІ
Виступ на конференції памяті курс
В.Апатського

2.Фестиваль
Майстер-клас для учнів муз. «Лютий
фест»
школи №2
ансамблі.

Вовк Роман
Андрійович
завідувач
кафедри
дерев’яних
духових
інструментів
НМАУ
імені
П. І. Чайковсько
го, заслужений
діяч
мистецтв
України, доктор
філософії,
професор

Статті:
«Тростина
кларнета»
(підгонка,
підточування
та
обігрування) Історія
становлення духової
музики в контексті
національної
культури України та
зарубіжжя. Зб. наук.
праць. Випуск 12 /
Упорядник
С.Д.
Цюлюпа. – Рівне:
Волинські обереги,
2020. – С. 7-14

Підготовка
студентів класу до
міжнародних та всеукраїнських
виконавських конкурсів, на яких
вибороли 8 лауреатських премії.
Серед них:
ІІІ премія Міжнародного конкурсу –у
США Silverstein Global clarinet
–
contest – Андрій Паляруш
4-и премії здобув Удод,
Диплом – Віталій Фещенко

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 дистанційних
конкурсах:
«Месіанство
–
ім.Старченка, (Рівне,
професора
Апатського…»
квітень, 2021 р.)
Зб.
наук.
праць.
–
С.Томича, (Ужгород,
Випуск
13
/ травень, 2021 р,)
Упорядник
С.Д.
Цюлюпа. – Рівне: – Редагував і видав «Весняну
Волинські обереги, рапсодію»
для кларнета і
2021. – С. 15-23.
фортепіано», 2021 р.

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
Майстер класи:
студентів
для
-– майстер клас у дитячій участі в різних
школі мистецтв № 2 м. Києва
виконавських
– участь через Zoom у майстер конкурсах;
класі П. Гузнара (Польща,
- завідувач кафедри
саксофон, червень 2021 р.)
Дерев’яних
духових
інструментів
НМАУ;
Організація
і
проведення
ІІ
Всеукраїнського
конкурсу Пам’яті
В. Апатського в
якості
Голови
журі
(березень,
2021
р.);

доповіді
наукових
конференціях:

на

–
доповідь
на
міжнародній
науковій
конференції
«Пам’яті
Апатського». Київ,
19.03.21 р.
–
доповідь
на
міжнародній
науковій
конференції «Історія
становлення
та
перспективи
розвитку
духової
музики в контексті
національної
культури
та
зарубіжжя». Рівне,
квітень 2021р. Тема
доповіді
«Месіанство
Володимира
Апатського»
–
рецензія
на
навчальний

Організація
майстер-класів
провідних
духовиків України
та світу.
Планувався
та
готувався
на
квітень 2021 р.
приїзд та майстер
класи
іспанського
кларнетиста
Велерде Естебана,
який відкладено
через локдаун
Отримав Подяку
(«Carta
de
gracias»)
з
конкурсу “Golden
talents of Madrid
2021”
за
підготовку
переможця
конкурсу.

посібник
В.
П.
Скороходова
–
заслуженого деятеля
искусств Беларуси,
доктоа
культурологии,
профессора
«Совершенствовани
е методики обучения
игре на кларнете»
(2020 р.)
–
підготовка
тестових питань для
абітурієнтів
(бакалаврів,
магістрів,
асистентівстажистів);
–
підготовка
програм
до
міжнародних
конкурсів;
– робота у Вченій
раді НМАУ
ім.
П.І. Чайковського;
–
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.)

Храпко
Ігор
Васильович
викладач

1. Концерти класу
1 - 15.05 2021. Оркестрова зала . «Від
класики до свінгу» (за участю
студентів 1 – 4 курсів музичного
коледжу , музичної академії та учнів
школи студії).
2. Підготовка студентів до участі
у творчих заходах:
- звітні концерти та фестивалі
відділу і секції.
ілюстровані
методичні
майстеркласи (основи дихання та
розвиток техніки гри на саксофоні):
1.Борщівська школа мистецтв.
2. Рогатинська школа мистецтв ім.
Б.Кудрика.
3. Бориспільська дитяча музична
школа.

1.Проведення майстеркласів:
ілюстровані
методичні
майстеркласи (основи дихання
та розвиток техніки гри на
саксофоні):
1.Борщівська школа мистецтв.
2. Рогатинська школа мистецтв
ім. Б.Кудрика.
3.
Бориспільська
дитяча
музична школа.

1. Організаційнотворча робота:
участь
у
підготовці
та
проведенні
звітних, святкових
концертів КМАМ;
участь
у
підготовці
та
проведенні
звітних, святкових
- Основні базові навики для концертів
та
вступників в музичний коледж. фестивалів
Бориспільська ДМШ.
кафедри;
організаційна
робота
з
підготовки
та
2.Коригування робочих
Навчальих програм –
проведення

3.
Студенти
–
переможці
конкурсів:
* 1) Третій міжнародний
Розробник:
конкурс
викладач кафедри виконавських
виконавців
гри
на
духових дисциплін
інструментах ім. С. /Храпко.І.В./
Томича. Влад
Біляченко, 1 премія.
2) Спрінг сімфоні. Прага, Влад
Біляченко, 1 премія.
3) Раконта ді Пріма Вера. Італія,
Равена, Влад Біляченко, 2 премія.
4. Робота в журі конкурсів:
1.- ІІ Всеукраїнський конкурс
молодих виконавців на деревяних 4.Розробка
індивідуальних
духових
інструментах
ім. річних навчальних планів
Володимира Апатського ( номініція студентів
класу
саксофон ).
вересень.2020.
вересень 2020
5. Робота в постійно діючих
структурах
Академії
(протягом року):
-член вступної екзаменаційної
комісії факультет виконавчих
дмсцилін №2 . серпень 2020

Пахолюк
Іванович

1.Робота
"Робочою
програмою"
Іван навчальної
дисципліни
музичний

над 1. Концерт класу туби у місті
Жашків, КЗ "Мистецька школа" (
з Крокос А. І курс бакалаврат, Кордан
В. ІІІкурс бакалаврат) 17.03.2021р.;
-

1.Майстер-клас для викладачів
та учнів відділу духових
інструментів КЗ "Мистецька
школа" м.Жашків на тему
"Базові вправи для стабілізації
амбушура. Техніка основних

студентських
конкурсів:
-III міжнародний
конкурс
виконавців
на
духових
та
ударних
інструментах ім.
С.Томича
Участь
у
засіданнях
кафедри
(протягом року)

1.
Попередня
підготовка
до
проведення
майстер-класів та
концертів класу у
місті Жашків та

викладач

інструмент за фахом 2.
Концерт
класу
у
філії
туба
Жашківської "Мистецької школи" с.
Бузівка - 17.03.2021 р.;
3. Запис аудіо-відео матеріалів у
фонд КМАМ ім. Р.М.Глієра творів у
виконанні тріо трубачів (Покотилов
М., Побережний О., Коротєєв М.) та
ф-но ( Базалицька Н.)
07.06-09.06.2021 р..

Назаренко
Олена Сергіївна -Проведення онлайн Концертні
заходу підвищення класу:
Викладач,
концертмейстер кваліфікації ( творча

виступи

виконавських
штрихів
на
прикладі гами". Учасники: учні
Бузівської філії Рижканич Я., 6
клас, Андрієвський В., 4 клас.
17.03.2021 р.
2. Майстер-клас клас для
викладачів та учнів філії КЗ
"Мистецька школа" с.Бузівка
на тему "Базові вправи для
стабілізації амбушура. Техніка
основних
виконавських
штрихів на прикладі гами".
Учасники: учні Бузівської філії
Рижканич
Я.,
6
клас,
Андрієвський В., 4 клас,
17.03.2021 р.
3.
Консультація
студента
Дрогобицького
музичного
коледжу
Байдюка
М.
15.06.2021р.

філії "Мистецької
школи"
у
с.
Бузівка з учнями
названих
навчальних
закладів
та
студентами класу.
Січень - березень
2021 року;
2.
Участь
у
засіданнях
кафедри протягом
2020-2021
навчального року;
3. Організація та
проведення
онлайн занять з
фаху,
педпрактики
та
оркестрових
труднощів
в
період
карантинних
обмежень
протягом
20202021 навчального
року.
- Участь у
індивідуальних -Організація
студентів -Розробка
річних навчальних планів дистанційного
студентів класу

педагогічна
платформа)
«
Специфіка роботи
концертмейстера у
хоровому,
вокальному
та
духовому класах»
Отримано
сертифікат, кількість
годин – 2 ( 0,07
кредити ECTS), 11
березня
2021р.,
м.Чернігів

Сидорченко
Володимир
Олександрович
викладач

-Єлизавета Гречишкіна – Концерт
пам’яті
Р.О.Лисенко,
Р.М.Скорульської – Будинок-музей
М.В.Лисенка – 03.03.2021р.
-Єлизавета Гречишкіна – Концерт з
циклу «Зустрічі по четвергах» Музей-квартира В.С.Косенка –
18.03.2021р.
Участь у конкурсі в якості
концертмейстера:
- Всеукраїнський конкурс молодих
виконавців на мідних духових
інструментах «Полтавська весна
2021» зі студентами: Іван Шавлай
(труба), Олександр Побережний (
труба)
1. Аранжував 2 акомпоніменти для

голосу з оркестром: -«Пісню про
Київ» музика В. Назарова на вірші
П. Маги, - «Авантюристи» з мюзікла
«Екватор» Музика О. Злотника
вірші В. Вратарьова

-Розробка
методики навчання
на
дистанційних занять в умовах період карантину
карантину
-Участь
у
засіданнях
кафедри
(
протягом року)
-Участь у роботі
вступної кампанії
2021р.

Розробка
індивідуальних
планів
студентів
ОКР
«Молодший
спеціаліст,
Бакалавр»;
Розробка
алгоритму
проведення
дистанційних
занять
зі
студентами
«Диригування»
та
2. Аранжування 3 творів для «Аранжування»
духового
оркестру,
що
використовуються в освітньому
процесі КМАМ ім. Р,М, Глієра
(2020-2021 рр.)
3. Перекладення 2 творів для
кларнету та
фортепіано,
що

1. Організаційнотворча робота:
участь
у
підготовці
та
проведенні
звітних, святкових
концертів КМАМ;
Участь
у
засіданнях
кафедри протягом
2020-2021
навчального року.

використовуються в освітньому
процесі КМАМ ім. Р,М, Глієра
(2020-2021 рр.)

Дєдковський
Вячеслав
Вікторович
викладач

Розробка
та Основна та постійна робота
утвердження
артистом оркестру в симфонічному
робочих програм з оркестрі українського радіо.
фаху (тромбон);
Розробка
та
утвердження
програми
до
конкурсу в естрадно-

- Розробка, планування і підбір
репертуару
з
фаху
для
академічних концертів, іспитів
та конкурсів;
- Планування репертуару з
фаху до державних іспитів;
- Розробка і планування
екзаменаційних
білетів
з

Організація
концертів класу;
Організація
майстер-класів
для абітурієнтів;
Організація
майстер-класів
для учнів ДМШ;

симфонічний
оркестр;
Розробка
утвердження
програми
конкурсу
Президентський
симфонічний
оркестр;
Розробка
утвердження
програми
конкурсу
Президентський
духовий оркестр.
Єременко
Валерій
Олександрович

та
до
в

та

оркестрових труднощів до
державного іспиту;
- Консультації та майстеркласи для абітурієнтів;
- Розробка, планування та
підбір репертуару з фаху для
проведення концерту класу;
- Розробка, планування та
підбір тем для майстер-класів
для учнів ДМШ.

Підготовка
студентів
до
прослуховування
художньою радою
по відбору на
звітні
концерти
академії;
- Участь в зборах
кафедри.

Розробка
білетів до
державного
іспиту
Оркестрові
труднощі
сумісно з
В.Копоть .

Член приймальної
комісії до КМАМ
(2020-2021)
Участь
у
засіданнях
кафедри
на
протязі
року.
Організація
записів
програми
для
участі
у Всеукраїнських
конкурсах (
Толордава В.,

до
в

20.04.2021ронлайн-конференція
з викладачами
музичних шкіл на
мідних
інструментах на
тему «Підготовка
учня до вступу в
середні музичні
навчальні заклади»

Підготовка студента
В. Толордава до
виступу на
Всеукраїнському
віртуальному
відкритому конкурсі
виконавців на
духових та ударних
інструментах ім.
В.Старченка(23-25
квітня 2021р)-3
премія
Підготовка
студентів Шавлай
Іван (Гранд-Прі),

Гудима
Микола
Іванович

1. Підготовка
до
друку
Збірки
педагогічного
репертуару
для
еуфоніума
(баритону).
Написання анотацій

Побережний
Олександр до
Всеукраїнського
конкурсу молодих
виконавців на
мідних інструментах
«Полтавська
Весна»(17.04.2021р.)
Підготовка
студентів Левчук С.,
Побережний О. до
випускних іспитів.
Член конкурсної
комісії конкурсу до оркестру
Національної
Філармонії України
(25.06.2021р.)
Член конкурсної
комісії конкурсу до
оркестру
Національної Опери
України
(30.05.2021р.)
Проведення академконцертів
(член комісії): 17-18.11.20 р.
магістри ІІ-І к.
Технічний залік (член комісії):
15.12.
21
р.,
17.12.21р.
Академконцерти бакалаврів (член
комісії) 16-18.11 20 р.
Перевідні екзамени (член комісії):

Шавлай І.,
Побережний О.)

Розробка
алгоритму
проведення
дистанційних
занять зі студентами класу з
фаху, «Інструментознавства»
та «Методики викладання гри»
для студентів 2-го курсу –
березень 2021.

Участь
у
засіданнях
кафедри
(протягом року).
Забезпечення та
проведення
дистанційного
навчання.

Старший
викладачметодист

та вступної статті до 04.06.21 ІІ к. 16.06.21. І к.
збірки.

Розробка
індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2021
Майстер-клас 20.05.20 р.
ДМШ 35
Коригування
робочих
навчальних програм – лютий
2021:
-ФАХ
«Молодший
спеціаліст»
- ФАХ «Бакалавр»
- ФАХ «Магістр»
Розробка
індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу - червень 2020
Переклади
еуфоніума:

творів

для

Р.Глієр «Баллада»,
Альбом сонатін:
М. Кліменті Ор.36, № 1-3, 5,6;
Л. Бетховен Сонатіна G dur, D
dur/
Копоть
Володимир
Миколайович

1. 2020 РІК
Підготовка до
Всеукраїнського
конкурсу
виконавців на духових та ударних
інструментах.
2.

Розробка
індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу.
--розробка
алгоритму
проведення онлайн занять з

Заслужений
артист України,
доцент

Чіхрадзе
Олег
Шотович
Викладач
(0.25 ставки)

3. Член
журі
Міжнародного
фестиваля-конкурсу мистецтв «
ПОКОРИ СЦЕНУ» - 2020( 2
лютого.)
4.
5. Підготовка та проведення вступних
та перевідних іспитів в режимі
онлайн.
6. Творчий проект «ТЕЛЬНЮК: in
jazz». (соло труби.) липень2020р
7. 2021 РІК Член журі міжнародного
фестивалю-конкурсу
«ПОКОРИ
СЦЕНУ» -6 березня 2021р.

Розробка
Освітньопрофесійних
програм
(“молодший
бакалавр” та перший
“бакалаврський”
рівень) спеціалізації

Участь вякості голови журі в роботі
Всеукраїнського
конкурсу
“Озброєні
піснею,
покликані
маршем” (Чернігів, протягом квітняжовтня 2021 року).
Участь
в
проведенні
Всеукраїнського туру військових
оркестрів “Армія з народом”.

дисциплін
:
«Музичний
інструмент
за
фахом»,
«Камерний
ансамбль»,
«Педагогічна практика».
Участь у роботі
вступної
комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра.
Розробка вимог до діяльності
студентів під час карантину.
Підготовка
і
проведення
зимової сесії в режимі онлайн.
Розробка
алгоритму
проведення
дистанційних
індивідуальних
занять
зі
студентами класу (Skype та
Zoom) – березень 2021
Участь у засіданнях кафедри
(протягом року).
Планування творчих заходів та
концертів,
складання
індивідуальних
робочих
програм.
Підготовка і
проведення перевідних та
випускних іспитів.
Підбір, розробка, аранжування
та планування репертуару для
ансамблів мідних духових
інструментів протягом 20202021 рр.
Освоєння
інформаційних
ресурсів та платформ для
проведення онлайн-занять зі

Організація
та
участь в якості
голови журі у
Всеукраїнському
конкурсі
“Озброєні піснею,
покликані
маршем”

Кандидат
історичних наук

025
“Музичне
мистецтво
в
Збройних Силах”(
протягом 2020-2021
року).
Розробка Освітньокваліфікаційної
характеристики
(“молодший
бакалавр” та перший
“бакалаврський”
рівень) спеціалізації
025
“Музичне
мистецтво
в
Збройних Силах”(
протягом 2020-2021
року).

студентами під час карантину
(протягом 2020-2021 року).
Рзробка програми в рамках
підвищення кваліфікації для
військових диригентів. Рзробка
програми в рамках підвищення
кваліфікації для військових
музикантів.

(Чернігів,
протягом квітняжовтня
2021
року).
Участь
в
організації
Всеукраїнського
фестивалю “Армія
– дітям”(Київ –
2021рік).
Проведення
індивідуальних
занять в інтернетформаті у зв'язку з
карантином
–
лютий-квігень
2021
року.
Проведення
6
лекційних занять
на
кафедрі
музичного
мистецтва
Національної
академії
сухопутних військ
(Львів) протягом
2020-2021 рр.
Організація
та
проведення
Всеукраїнського
туру військових

1.
НауковоКамишний
Микола Якович практична
конференція
«Творчість
старший
Володимира
викладач
Апатського
в
(сумісник)
контексті розвитку
духового мистецтва
України»
НМАУ
ім.
Чайковського
19.03.2021
2.
Традиції
та
тенденції розвитку
сучасного
виконавства
на
духових
інструментах
НМАУ
ім.
Чайковського
19.03.2021
3. Член журі ІІ
Всеукраїнського
конкурсу молодих

1. Концерт фаготової
Концерт класу фагота
Музей М.В. Лисенка
10.12.2020

музики: 1. Розробка індивідуальних
річних навчальних планів
студентів класу
Вересень
2020р.
2.
Коригування
робочих
2. Концерт класу в рамках КВВОКоР навчальних програм
фах –
«Академія Павла Чубинського»
Бакалавр
фах – Магістр
Малий зал НМАУ ім. Чайковського Жовтень 2020р.
18.03.2021
3. Розробка умов для онлайн
проведення кваліфікаційних та
3. Концерт класу в рамках перевідних іспитів Травень
«Концерту
пам’яті
В.М. 2021р.
Апатського»
4. Участь в засіданнях кафедри
Малий зал НМАУ ім. Чайковського (протягом року) Вересень 2020
19.03.2021
Червень 2021
4. Концерт класу класичної та
сучасної музики
Музей М.В. Лисенка
21.05.2021
5. Творча виконавська робота в
оркестрі «Київської опери»

оркестрів “Армія з
народом”
(протягом
2021року). Участь
у
засіданнях
кафедри протягом
2020-2021
навчального року.
1.
Концерт
фаготової музики:
Концерт
класу
фагота
Музей
М.В.
Лисенка
10.12.2020
2. Концерт класу в
рамках КВВОКоР
«Академія Павла
Чубинського»
Малий зал НМАУ
ім. Чайковського
18.03.2021
3. Концерт класу в
рамках «Концерту
пам’яті
В.М.
Апатського»
Малий зал НМАУ
ім. Чайковського
19.03.2021

виконавців
на Театр опери і балету для дітей та
дерев’яних духових юнацтва. театральний сезон 2020інструментах
2021рр.
пам’яті Володимира
Апатського
1520.05.2021

Шевченко
Ольга
Михайлівна
викладач,
концертмейстер

Курси підвищення
кваліфікації
«Музикотерапія
в
освітньому
просторі» на базі
Національного
педагогічного
університету
ім.
М.Драгоманова
(Сертифікат
державного зразка,
ліцензія
МОН)
Грудень
2020р.

Підготовка та супровід виступів
студентів
класу
туби
на
прослуховуваннях,
академічних
концертах та іспитах. Запис програм
на
платформу
YouTube
Підготовка
студентів
коледжу
Морозова Д.(3 курс) та Фещенко В.
(3 курс) (загальне фортепіано) до
участі
у
Відкритому
всеукраїнському
дистанційному
фестивалі- конкурсі SpringPiano.
Сертифікати переможців Морозов
Д.
та
Фещенко
В.

4. Концерт класу
класичної
та
сучасної музики
Музей
М.В.
Лисенка
21.05.2021

Супровід занять з фаху та
надання студентам фахових
методичних
рекомендацій
щодо
якості
та
результативності
гри
в
ансамблі з концертмейстером.

5.
Творча
виконавська
робота в оркестрі
«Київської опери»
Театр опери і
балету для дітей та
юнацтва.
театральний сезон
2020-2021рр.
Виконання
обов’язків
секретаря
циклової комісії
«Оркестрові
духові та ударні
інструменти» та
кафедри
виконавських
дисциплін
№2.

Робота
у
складі
журі
Відкритого
районного
інструментального конкурсу
виконавців «Музичний цех
«Дарниця». Травень 2021р. Виконання
обов’язків
Майстер-клас з фортепіано на секретаря

Доповідь на тему
«Деякі
аспекти
роботи
над
поліфонією
на
прикладі
інвенцій
Й.С.Баха»
у
Мистецькій школі
м.Жашкова
14.03.21р.

Травень

2021р. тему «Деякі аспекти роботи
над поліфонією» у Мистецькій
Підготовка та проведення (у якості школі м.Жашкова Черкаської
ведучої) концерту з циклу «Р. Глієр області.
14.03.21р.
та його учні» в рамках проекту
«Шевченківський
березень» Майстер-клас з фортепіано на
15.03.21р.
тему «Робота над великою
формою на завершальній стадії
Концерт у Мистецькій школі підготовки до публічного
м.Жашкова Черкаської області. виступу» у школі мистецтв
Робота
над Супровід
виступів
студентів «Арт
Віва»
Дмитрівської
удосконаленням
Кордана В.(3 курс бакалаврату) та сільської ради Бучанського
’’Робочих програм’’ Крокоса А.(1 курс бакалаврату) району Київської області.
з
навчальних 14.03.21р.
1.06.21р.
дисциплін
“Виконавська
Концерт
у с.Бузівка, філіалі Підготовка заходів, форм та
практика“
та Мистецької школи м.Жашкова методів контролю студентів з
“Педагогична
Черкаської
області.
Супровід навчальних
дисциплін
практика “ в реаліях виступів студентів Кордана В.(3 ’’Педагогічна практика’’ та
онлайн-навчання.
курс бакалаврату) та Крокоса А.(1 ’’Виконавська
практика’’
курс
бакалаврату)
14.03.21р.
Напрацювання
Розробка
та
підготовка
вимог до онлайн- Презентація збірки дитячих п’єс навчальної документації для
заліків з предметів української композиторки Богдани проведення
заліків
з
«Педагогічна
Працюк у Мистецькій школі навчальних
дисциплін
практика»
та м.Жашкова Черкаської області ’’Педагогічна практика’’ та
«Виконавська
14.03.21р.
’’Виконавська
практика’’
практика».
Презентація збірки дитячих п’єс Підготовка
методичних
Підготовка
та української композиторки Богдани матеріалів
студентів
до
опрацювання
Працюк у школі мистецтв «Арт

державної
атестаційної
комісії на відділі
ОДУІ
фахового
коледжу.
Участь у вступній
кампанії 2021 у
якості
концертмейстера.
Організація,
підготовка
та
проведення
концерту з циклу
«Р. Глієр та його
учні» в рамках
проекту
«Шевченківський
березень»
15.03.21р.
Організація
відвідування
студентами
концертів
вистав
мистецьких
майданчиках
Києва.

та
на
м.

навчальної
документації
предметів
’’Педагогічна
практика’’
’’Виконавська
практика’’
електронному
вигляді.

Віва» Дмитрівської сільської ради держіспиту
з
предмету Виконання
з Бучанського
району
Київської ’’Педагогічна майстерність’’.
обов’язків
області.
1.06.21р.
куратора 1 та 3
курсів
коледжу
та Участь у вступній кампанії 2021 у
відділу
якості концертмейстера.
оркестрових
в
духових
та
ударних
інструментів.
Організаційна
робота на кафедрі
виконавських
дисциплін
№2
щодо проведення
академічних
концертів,
прослуховувань та
іспитів.
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)
Зайцев
Ростислав
Валентинович

ПІБ викладача,
звання,
посада

Міжнародний
онлайн
Семінар – майстер –
клас
професора
Pavel
Gusmar
Університет музики
ім.
Ф.Шопена(Польша).
-

1.Підготовка студентів до участі в
міжнародному конкурсі:
8 – й
міжнародний
конкурс
ім.
Є.Станковича – 1 –й курс, Ганна
Собченко - 2 місце.
2.
Підготовка
квартету
саксофоністів
до
відеозапису
ансамблів духового відділу.
3. Член журі конкурсів:: а) Конкурс
пам′яті
В.Апатського,
б)IX
міжнародний
конкурс
ім.
Є
Станковича.

1. Розробка, планування і
підбір репертуару з фаху для
академічних концертів, іспитів
та конкурсів.
2.Консультація
для
абітур′єнтів до всупу у КМАМ
ім. Р,М,Глієра.

ЗВІТ кафедри виконавських дисциплін №2
СЕКЦІЯ «ФОРТЕПІАНО»
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра
2020-2021 н.р. СЕКЦІЯ «ФОРТЕПІАНО»
Наукова робота
Творча робота
Навчально-методична
робота

!.
Участь
у
засіданнях
кафедри.
2.
Організація
відвідування
учнями
класу
онлайн – семінару
майстер – класу
професора Pavel
Gusnar
з
Університету
музики
ім.
Ф.Шопена.(Поль
ша)

Організаційна робота

Борисова
Світлана
Володимирівна
кандидат пед. наук,
доцент

1.Член оргкомітету міжнародного
науково-творчого проєкту «Сучасне
музикознавство та виконавство в
соціокультурному
контексті:
від
теоретичного
музикознавства
до
виконавської практики» 15.11.- 23.11.
2020. Отриманий Сертифікат про
стажування №60/20-14.
2. Наукове керівництво
дисертаційного дослідження
Михайлової А.О. «Формування
музично-інтонаційної культури
майбутніх бакалаврів музичного
мистецтва у процесі професійної
підготовки», 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти, захист
відбувся 25.02.2021 р.
3. Наукова стаття (у співавторстві) в
журналі
AD
ALTA-Journal
of
interdisciplinary research, який входить
до Web of Science (березень – травень
2021). Tymchenko-Bykhun I., Panova N.,
Mudretska L., Borysova S. Piano art by
M. Glinka / AD ALTA-Journal of
interdisciplinary research. №11, 2021,
issie 1, special XVII.
Рр. 120–124.
http://www.magnanimitas.cz/11-01-xvii;

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

1. Член оргкомітету
міжнародного науковотворчого проєкту
«Сучасне
музикознавство та
виконавство в
соціокультурному
контексті: від
теоретичного
музикознавства до
2.Розробка
виконавської практики»
індивідуальних річних
15.11.- 23.11. 2020 р.
навчальних планів
студентів класу – вересень 2. .Модератор проєкту:
2020 р.- січень 2021 р.
семінару-практикуму
Артема Ляховича «Усі
3. Робота в постійно
сонати Сергія
діючих структурах
Академії (протягом року): Прокоф’єва. До 130-ї
-член методичної ради;
річниці майстра»
-член Вченої ради;
-член художньої ради.
1.Коригування
1.
навчальних освітніх
програм та навчальних
планів факультету
виконавського мистецтва
та музикознавства–
жовтень-листопад 2020.

4.
Участь
у
міжнародних
конференціях (4 доповіді): The 7 th
International scientific and practical
conference “Fundamental and applied
research in the modern world” (February
17-19, 2021) BoScience Publisher, Boston,
USA. 2021. 669 p. Boston, USA. 2021. 1719 February 2021. Pp. 599-605. URL:
https://sci-conf.com.ua/viimezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiyafundamentaland-applied-research-in-the-modernworld-17-19-fevralya-2021-godabostonssha-arhiv/; The 6 th International scientific
and practical conference “Science and
education: problems, prospects and
innovations” (March 3-5, 2021) CPN
Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021.
643 p. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 504-510.
URL:
https://sci-conf.com.ua/vimezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-science-andeducation-problems-prospects-andinnovations-3-5-marta-2021-goda-kiotoyaponiya-arhiv/; VII Международная
научно-практическая конференция 2426 марта 2021 года в г. Торонто,

Канада
WORLD
SCIENCE:
PROBLEMS,
PROSPECTS
AND
INNOVATIONS. Toronto, Canada. 2021.
Pp.
643-648.
URL:
https://sciconf.com.ua/vii-mezhdunarodnayanauchno-prakticheskaya-konferentsiyaworld-science-problems-prospects-andinnovations-24-26-marta-2021-godatoronto-kanada-arhiv/
Німченко-Опришко 1. ХХІХ Міжнародна наукова
конференція
Ірина Іванівна,
імені професора Сергія Бураго «Мова і
доцент
культура».
Тема доповіді: «Музична мова
фортепіанних творів М.К.Метнера».
Київ, секція «Мова сучасного
мистецтва», с. 18-19. (22 – 26 червня
2020 року)
2. Міжнародна науково-практична
онлайн-конференція «Камерноінструментальний ансамбль: витоки та
сьогодення (28 лютого 2021 р.).
Тема доповіді: «Система підготовки
музиканта-ансамбліста в класі
професора кафедри камерного
ансамблю Київської державної
консерваторії імені П.І.Чайковського
Людмили Євгеніївни Цвірко /19352006/».

Редагування
музичних творів:
•
Б.Галуппі
Три сонати (F-dur,
c-moll, A-dur);
•
І.Стравінсь
кий Операораторія «Цар
Едіп» в перекладі
для солістів, хору
та фортепіано:
другий акт.
•
Дж.Пуччині
«Messa di Gloria»
для солістів, хору
та фортепіано:
Kyria, Gloria,
Credo.

1.
Оновлення
/доповнення/
орієнтовних
репертуарних списків
робочих програм з курсу
загального та
спеціалізованого
фортепіано для вищих
навчальних закладів:
•для студентів
освітнього ступеня
«Бакалавр» ,
спеціалізації
«Музикознавство»;
•для студентів
освітнього ступеня
«Бакалавр» ,
спеціалізації «Хорове
диригування».

1.Завідування секцією
загального та
спеціалізованого
фортепіано кафедри
виконавських
дисципліни №2
Факультету
виконавського
мистецтва та
музикознавства КМАМ
ім. Р.М.Глієра.
2.Розробка алгоритму
проведення
дистанційних
індивідуальних занять
по фортепіано та
організаційні
рекомендації поточного
контролю на період
карантину: форми,

Шестеренко Ірина
Вікторівна, канд.
мистецтвознавства,
доцент

Участь у науково-практичних
конференціях:
1.
XХIХ міжнародна науковопрактична конференція «Мова і
культура» ім. С. Бураго (Київ,
26.06.2020) з доповіддю: «Музична
мова інтерпретацій фортепіанних творів
Святославом Ріхтером».

19.11.20 – участь у
концерті пам’яті
Ю. Глущенка та І.
Гусєва (малий зал
НМАУ ім. П. І.
Чайковського).
-26.02.2021 –
підготовка та

1.Семінар-презентація з
циклу «Нові музичні
надходження» збірника
для викладачів секції
загального та
спеціалізованого
фортепіано кафедри
виконавських дисциплін
№2 КМАМ ім.
Р.М.Глієра.
Тема: «Б.Галуппі Сонати
№№1, 2, 3.
Доповідь з ілюстрацією
фортепіанних сонат (60
хв.).
2.
Підготовка до
індивідуальних занять. 1.
3.
Контрольні
відвідування занять
викладачів секції
загального та
спеціалізованого
фортепіано.
2.

методи та технології
навчання.
3.Вивчення і
впровадження
передового досвіду
організації
дистанційного
навчального процесу.
4.Рекомендації щодо
організації поточного і
семестрового контролю
на період карантину:
заліки та модульні
контролі.
5.Участь у виховній
роботі студентів.

2.
IV міжнародна науковопрактична конференція «Україна.
Європа. Світ. Історія та імена в
культурно-мистецьких рефлексіях»
(Київ, 5 – 7 листопада 2020 р.) з
доповіддю: «Нові обрії дослідження
творчості Віталія Кирейка 2000-х
років».
3.
VI міжнародна науковопрактична онлайн конференція
«Актуальні проблеми вокальної
педагогіки та виконавства» : Київ,
НМАУ ім. П. І. Чайковського,
28.11.2020 з доповіддю: «Творчий
тандем вокаліста та концертмейстера в
інтерпретації романсів П. І.
Чайковського пізнього періоду
творчості».
4.
Міжнародна науково-практична
конференція «Світовий та український
музичний театр у контексті сучасного
культурного дискурсу» : Київ, НМАУ
ім. П. І. Чайковського, 22-23 лютого
2021 р. з доповіддю: «Оперний
концертмейстер у сучасному
музичному театрі».
5.
ІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Загальне та
спеціалізоване фортепіано: сьогодення
та перспективи розвитку» 17.03.2021,
Львів. Доповідь: «Робота над

проведення оперибалету О. Костіна
«Оргія» у супроводі
фортепіано у
Великому залі
НМАУ ім. П. І.
Чайковського (до
150-річчя Лесі
Українки).
-30.05.2021 Сольний концерт
до Дня Києва
«Київський вальс»
(режисер – С.
Андріяш-Місько) у
Національному
музеї літератури.
-19.06.2021 –
Благодійний
концерт до 150річчя Лесі
Українки «Грай,
моя пісне» (соло
та з вокалістами:
І. Андріяш, М.
Шуляком, С.
Місько та ін.) у
Національному
Будинку
письменників
України.

акомпанементами в класі загального та
спеціалізованого фортепіано».
6.
ІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Сучасні
виміри української регіоналістики».
Ніжин, 7.04.2021 з доповіддю : «До
питання козацького родоводу
композитора Віталія Кирейка».
7.
Міжнародна науково-практична
онлайн-конференція «Камерноінструментальний ансамбль : витоки
сьогодення». Київ : НМАУ імені П. І.
Чайковського, 28.02.2021 з доповіддю:
«Камерно-ансамблеві твори Віталія
Кирейка новітньої епохи: особливості
інтерпретації фортепіанних Квінтету
ор. 232 та Квартету ор. 275».
8.
XХХ міжнародна науковопрактична конференція «Мова і
культура» ім. Сергія Бураго (Київ,
23.06.2021) з доповіддю: «Музична
мова фортепіанних творів Віталія
Кирейка».
Статті:
Вплив романтичного світовідчуття
Віктора Косенка на творчість Віталія
Кирейка // Наук. зб. Матеріалів І
Науково-практичної конференції,
присвяченої 80-річчю створення
Музею-квартири В. С. Косенка
29.11.2018 р.: Віктор Косенко, його

доба і культура ХХІ ст. К., 2020. С. 127
– 132.
2. Оперна творчість Віталія Кирейка в
контексті еволюціонуючих систем
//Тези V міжнародної науковопрактичної конференції «Відкриті
еволюціонуючі системи». К., 2020. С.
134 -136.
3. The Opera Creativity of the Ukrainian
Composer Vitaliy Kyreyko // Monografia
Pokonferencyjna 04.2020. Baku, Science,
Research, Development № 28. P. 65– 68.
4. Нові обрії дослідження творчості
Віталія Кирейка 2000-них років
//Україна. Європа. Світ : Тези доповідей
Четвертої міжнародної науковопрактичної конференції 5-7 листопада
2020 р. К. : НМАУ, 2020. С. 208 -212.
5. Специфіка роботи диригента оперної
вистави: принципи творчої діяльності
Івана-Ярослава Гамкала // Актуальні
проблеми музичного театру в контексті
соціокультурних викликів сучасності :
Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції 2-3 березня
2020. К. : НМАУ, 2020. С. 100-103.
6. Робота над акомпанементами в класі
загального та спеціалізованого
фортепіано// Матеріали ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції
«Загальне та спеціалізоване фортепіано:

Забара Максим
Володимирович,
канд.
мистецтвознавства,
доцент

сьогодення та перспективи розвитку»
17.03.2021, Львів : ЛНМА ім. М. В.
Лисенка, 2021. С. 36 – 37.
Друк одноосібної статті (0,5 д.а.ар.):
Забара М.В. Місто музичних велетнів
[Лейпциг] // Київське Вагнерівське
Товариство: 25 років під гостинним
дахом Київського Будинку вчених
Національної академії наук України. –
[Київ], Ніжин, 2021. – С.107-114.

Участь у
професійних
творчих спілках:
активний учасник
концертів і член
Київського
Р.Вагнерівського
Товариства / RWV
Kyiv (регіональне
відділення
Міжнародного
Товариства
“Richard-WagnerSocietyInternational”). 
Сольний фп. виступ
(10 хв.): 21.02.2021,
Презентація книги,
концерт до 25-річчя
Київського
Вагнерівського
Товариства, НМАУ
(мал. зал ім.Олега
Тимошенка).

Методичне забезпечення 3.
навчального процесу
здійснювалося шляхом
розробки індивідуальних
річних студ. навч. планів,
а також у процесі
підготовки та проведенні
інд.-практичних занять зі
студентами класу
(Демянчук Катерина, ІІ
стр/скр, Жиляєва Євгенія,
І стр, Головко Таїсія, ІІ
дух/сакс, Темний Дмитро,
ІІ дж/бас-гіт, Домчук
Софія, І сп/естр, Журба
Антон, І дж/уд, Тільна
Ірина, ІІ сп/естр., Лю
Сицзе, І сп/естр)

ЗВІТ КАФЕДРИ ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН №2
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра
2020-2021 н.р.
СЕКЦІЯ «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»
ПІБ
викладача,
звання,
посада

Наукова робота

1. ІІ Всеукраїнський
науково-творчий
Гончаров
проект «Сучасне
Анатолій
музикознавство та
Олександрови виконавство: від
ч
теоретичного
музикознавства до
Кандидат
виконавської практики
мистецтвознавс
». Тема доповіді:
тва, доцент
«Виконавська
інтерпретація нотного
Завідувач
тексту від
конструктивного до
художнього».: Київ,
2020р.
2. Керівництво
магістерської роботи А.
Василяка на тему:
«Трансформація жанру

Творча робота

1.Концерт для
акордеона з
оркестром ІІ,
ІІІч.
Виконувався 10
березня 2020
року на звітному
концерті у малій
залі НМАУ ім.
П.І.
Чайковського.
2.Завершена
с
партитура
е (для
НАОНІ кта для
струнно-ц
і
щипкового
складу ї
оркестру), твору
«Блюз» для соло

Методична робота

Організаційна робота

1.З 30 вересня по 30 жовтня 1.Участь в організації
2020 року – підвищення концерту пам’яті А.
кваліфікації у центрі ім. І. Білошицького (до 70-річчя
Зязюна. НАПН України.
від дня народження).
2.Відгук на DVD диск В. Виступ зі вступним
Павліковського «Дніпрова словом до концерту у
Сага»
у
виконанні малій залі НМАУ.
Київського
академічного 2.30 грудня 2020 року
ансамблю
інтерв’ю
української
на українському радіо з проблем
музики «Дніпро».
трансформації фольклорного жанру.
3.Доповідь на засіданні
3. Участь студентів класу
ОМО викладачів
у виступах в музеях:
мистецьких закладів:
В.Косенка, 12.11.2021р.,
«Вимоги до абітурієнтів по 17.12.2020р., 18.03.2021р.
вступу до КМАМ ім. Р.М.
П.Тичини – 9.02.2021р.,
16.03.2021р.,
Глієра». Виступи студентів
М.Лисенка – «Уклін
Д. Бакала та Д. Карюка.
кобзареві» 04.03.2021р.,
4.Участь у створенні
10.06.2021р.
навчальної робочої
програми по класу

партити у творчості
А.Білошицкого.».
3. Керівництво
науковою роботою,
присвяченою до 100річчя К.Мяскова
аспірантки кафедри
бандури НМАУ Буги
Ольги.
4.Участь
у
Всеукраїнський
науково-практичній
конференції
присвяченої 90-річчю
від дня народження
Давидова
М.А.
Доповідь
на
тему:
«Творчість
В.Зубицького
у
формуванні
науковопрактичної
виконавської
школи
М.А.Давидова».
18 травня 2021р.
5.Рецензія
на
магістерську наукову
роботу
випускниці
кафедри
бандури
НМАУ
ім.

труби з
оркестром.
3.19. 02. 2020
участь у
звітному
концерті
кафедри
виконавських
дисциплін №2
І.Данилова, що
відбувся у малій
залі НМАУ ім.
П.І.
Чайковського.
4.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

акордеону, разом з
провідними викладачами
ДМШ для дитячих
музичних закладів України.
5.Рецензія на методичну
розробку викладачаметодиста, викладача вищої
категорії Новодністровської
музичної школи
Чернівецької області Рожка
М.В. на тему : «Розвиток
навичок гри на слух, підбір
акомпанементу баяністів та
акордеоністів на
початковому етапі».
Березень 2021р.

Чайковського Мельник
О.М. на тему: «Капела
бандуристів
ім.
Т.Г.Шевченка
як
феномен
української
культури в зарубіжжі».
Травень 2021р.

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».

Чуприна
Юрій Якович
Заслужений
працівник
культури
України.
Старший
викладач.

1. Методична розробка
ст.
викл.
Чуприни
Ю.Я.:
Тема
"Артикуляція
та
штрихи як виражальні
засоби гри на баяні" березень 2021р.

1. 29 02 2020р.
Звітний конц.
солістів та анс. /
з участю ст.
ФММ / "Чумацький
шлях" / Білий
зал /:
М.Різоль "Дощик", вик.
ст. 3к. ФММ

1.Переклад для баяна твору
А.Хачатуряна - "Токката", березень 20р.
2.Переклад для баяна твору
В.Косенка -"Куранта", лютий 2020р.
3. Доповідь
на
засіданні ОМО викладачів
мистецьких закладів:

1.Член журі по підтвердженню звань
"Народний аматорський
колектив" Оболонського району м.
Києва, - 22 12 2020р.
3. .Орг. та підготовка студ. до Концерту
пам"яті Нар. арт. Укр. М,І,Різоля, до 100річчя з дня народження.,
4. Орг. та підгот. студ. до виступів у
звітних концертах, конкурсах,"Провесінь" та ін..

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

"Вимоги до абітурієнтів по
вступу до КМАМ ім.
Р,М,Глієра" Виступи студентів класу з
фаху. Листопад 2020р. У
залі гуртож. КМАМ ім.
Р,М,Глієра.
4.З 30 вересня по 30 жовтня
2020 року – підвищення
кваліфікації у центрі ім. І.
Зязюна. НАПН України.
6.Гендель Г. Пассакалія
переклад для дуету баянів.

5. Орг. та підгот. студ. до виступів у
музеях: В.Косенка, 12.11.2021р.,
17.12.2020р., 18.03.2021р.
П.Тичини – 9.02.2021р., 16.03.2021р.,
М.Лисенка – «Уклін кобзареві»
04.03.2021р., 10.06.2021р.
6.Член журі обласного фестивалюконкурсу «Мистецька Петрівка»
10.07.2021р.

Паганіні", вик.
маг. 1к. Собчук
Я.
4.Участь
аматорського
народновокального
колективу
«Рідня» під
керівництвом
Чуприни Ю.Я. в
концертах «День
Европи»
15.05.2021р.,
«День Києва»
29.05.2021р.,
Обласний
фестивальконкурс
«Мистецька
Петрівка»
10.07.2021р.

Михайленко
Микола
Петрович

1.Публікація «Гітара у
концертному залі».
Видавничий дім
Д.Бураго, вип.6. Обсяг
– 32 стор.

1. Запис з
Маріупольським
симфонічним
оркестром
Концерту Ремажор для гітари
з оркестром

1.Постійний член та голова
журі конкурсу «музичний
листопад», для солістів та
оркестрів. м.Маріуполь.
2.Член журі 27 та 28
Конкурсів молодих

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

Кандидат
мистецтвознавс
тва,
Доцент.

2.Публікація
«Я.Г.Пухальський.Твор
чий портрет.» До 80річчя кафедри
народних інструментів
та 40-річчя від дня
смерті. Музична газета,
20 травня 2020р.
3.Монографія «Про
гітару та гітаристів».
Видавничий дім
Д.Бураго 2021р.Обсяг –
370стр.

КастальнуовоТедеско.
2.Запис творів:
Ф.Шопен
Мазурка та
Х.Мерлін
Ностальгія на
студії
звукозапису.

Дроздова
Олена
Олегівна
Кандидат
мистецтвознавс
тва.
Старший
викладач.

1.26.02.20 р. Захист
кандидатської
дисертації «Творча
складова технології
гітарного
виконавського
мистецтва», ОНМА ім.
А.В. Нежданової

1.12 WORLD
OPEN Online
Music
Competition,
Белград, Сербія
2021
(Землянський
М.-1 МІСЦЕ).
2..Сonstellation =
2020 Art without
bordres/Life goes
on!, м. Одеса,
Землянський М.,
1к. – 1 місце

2.Семінар практикум
«Виконавська
інтерпретація нотного
тексту від
конструктивного до
художнього», лекція
«Особливості

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.
1.24.04.20 р. онлайн лекція
1.Голова ДЕК на кафедрі народниї
«Методи розвитку музично- інструментів НМАУім. П.І.Чайковського
2020-2021.
технічних здібностей
гітариста», Міжнародний
онлайн конкурс “Гітарна
концентрація-6”,
Німеччина.
2.Участь в майстеркласі
кубинського гітариста
Ахмеда Дікінсона (Бірук О.,
3 к.)
3.Типова навчальна
програма з навчальної
дисципліни «Музичний
інструмент гітара»

виконавського
прочитання лютневої
музики в гітарній
інтерпретації»

3.Vojvodina Fest
15 guitar, Сербія,
Землянський М.,
1к. – 2 місце
4.Internationaler
Jugendwettbewer
b for Gitarre
International
Competition for
Young Guitarists,
Німеччина,
Землянський М.
, 1 к.
Finalist.230*

середнього (базового)
підрівня початкової
мистецької освіти /уклад.
Дроздова О.О., Попадинець
М.Л., Київ, 2021. 19с.
4.Експертний висновок до
методичної розробки
«Способи роботи над
удосконаленням технічних
можливостей гітариста на
прикладі циклу «20 простих
етюдів» Лео Брауера
Методичні рекомендації
5. Експертний висновок до
збірки Л. Сікорської «П’єси
та ансамблі для гітари»
Збірка педагогічного
репертуару для початкової
мистецької освіти
Бровари
Член журі
1.04.20 Міжнародний
онлайн конкурс “Гітарна
концентрація-6”,
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 XІI
МЕЖДУНАРОДНОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ
КОНКУРСЕ – Белград,
Сербия 2021
8. ІІІВсеукраїнський
фестиваль-конкурс «Віват,
гітара», м.Могильов
Білорусь

Гончарова
Ірина
Борисівна
Заслужена
артистка

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

3.5.01.2020р. –
Різдвяний
концерт.
4.16.02.20р. –
Тарантіноманія.
Caribbean Club.

1.Навчальна робоча
програма з предмету:
Методика роботи з творчим
колективом,
3, курс, бакалаври.

1.Секретар художньої ради НАОНІ.
2. Організація державних он-лайн іспитів
по диригуванню.
3.Член випускної державної комісії по
диригуванню КМАМ ім.
Р.М.Глієра.2020-2021р.р.лієра.20202021р.р.

України,
викладач.

2.Навчальна робоча
програма з предмету:
Диригування,
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:
Аранжування,
3,4 курс, бакалаври

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.
7.11.06.2021р.
Концерт НАОНІ.
Найкращі світові
хіти на терасі.
8.24.06.2021р.Н
АОНІ на
ODESSA JUNE
FOLK FEST
2021.
9.30.06.2021р.
Олег Скрипка.
МЦКМ
Жовтневий.
10.Здійснено
студійні записи

2. З 30 вересня по 30
жовтня 2020 року –
підвищення кваліфікації у
центрі ім. І. Зязюна. НАПН
України.

трьох нових
програм:
1. «Гуц-and
Roll».
2.»Володарі
стихій».
3.М.Рубченко та
НАОНІ.

ЗВІТ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ МУЗИКИ
2020-2021 Н.Р.

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

Наукова робота

1. Виступ

офіційного
опонента на захисті
дисертації І.Ф. Федорової
«World
music:
походження, особливості
еволюції
та
сучасні
модифікації
явища».
Дисертація на здобуття
наукового
ступеня
кандидата

Методична робота

Організаційна 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) – 100
год.
2. Розробка нових практичних
завдань
та
поновлення

1. Член Вченої ради КМАМ – протягом року, 20 год.
2. Член Художньої ради КМАМ – протягом року, 50
год.
3. Член оргкомітету Всеукраїнського культурнотворчого проекту «ХХVIІ фестиваль мистецтв
«Шевченківський березень» 2021. – 20 год.
4. Проведення засідань кафедри теорії музики –
протягом року, 20 год.

мистецтвознавства,
НМАУ
імені
П.І.
Чайковського, 1.10.2020 –
120 год.
2. Виступ
офіційного
опонента на захисті
дисертації
Н.В.
Водолєєвої
«Стильові
особливості
музичної
архітектоніки у творах
Сергія
Прокоф’єва».
Дисертація на здобуття
наукового
ступеня
кандидата
мистецтвознавства,
НМАУ
імені
П.І.
Чайковського, 1.10.2020 –
120 год.
3. Відгук на дисертацію
Кузьмук О.В. «Взаємодія
поліфонічного
та
гармонічного принципів
музичної організації у
творах
композиторів
першої половини ХХ
століття:
специфіка
оновлення,
методи
аналізу» (на здобуття
наукового
ступеня

формату
екзаменаційних 5. Організація та онлайн проведення (платформа
білетів до вступних іспитів
Zoome)
Державних
іспитів
за
фахом
(всі
спеціалізації
з
«Музикознавство» (бакалавр, магістр) – 6 год.
«Сольфеджіо» та «Гармонії»)
6. Відвідування
занять
викладачів
кафедри
– 200 год.
(Менделенко Д.В., Когут Т.В.) – 30 год.
3. Член
Державної
атестаційної комісії КМАМ
ім. Р.М. Глієра (Державний
іспит
за
фахом
«Музикознавство») – 6 год.

кандидата
мистецтвознавства),
НМАУ
імені
П.І.
Чайковського, 27.01.2021
– 30 год.
4. Відгук на дисертацію
Бабенко О.С. «Хорова
творчість
Валентина
Бібіка:
жанрова
парадигма
та
риси
індивідуального стилю»
(на здобуття наукового
ступеня
кандидата
мистецтвознавства),
ХНУМ
імені
І.П.
Котляревського,
26.04.2021 – 30 год.
5. Відгук на дисертацію
Геді А.І. «Особливості
угорського національного
стилю в творах для
фортепіано з оркестром Б.
Бартока» (на здобуття
наукового
ступеня
кандидата
мистецтвознавства),
ХНУМ
імені
І.П.
Котляревського,
8.05.2021 – 30 год.

6. Сліпе рецензування:






статті
«Антиномія
тембру
в
аналізі
оркестрових творів:
інтерпретаційний
аспект», наданої для
публікації
у
«Науковому віснику
Національної
музичної
академії
України
імені П. І. Чайковсько
го»,
2.11.2020
р.:
20 год.
статті
««Модальні
прелюдії та фуги in C»
Борислава Стронька:
специфіка
використання
модальної техніки»,
наданої для публікації
у «Науковому віснику
Національної
музичної
академії
України
імені П. І. Чайковсько
го»,
13.03.2021р.:
20 год.
конкурсної
студентської роботи,
представленої
на

Всеукраїнський
конкурс студентських
науково-творчих робіт
імені
Н.О.
ГерасимовоїПерсидської
зі
спеціальності
025
«Музичне мистецтво»,
назва роботи: «Cantus
Arcticus» Ейноюхані
Раутаваари: Гармонія
як
відображення
романтичної поетики
у сучасному творі»,
31.03.2021р. – 20 год.
7. Рецензія на методичну
роботу «Творчий портрет
Валентина Сильвестрова»
кандидата
мистецтвознавства,
завідувача відділу теорії
музики
обласного
комунального
закладу
«Сєвєродонецький
коледж
культури
і
мистецтв імені Сергія
Прокоф’єва» Скрипник
Людмили - вересень 2020
р. – 20 год.
8. Участь
у
онлайнпроведенні
ХХІ

Міжнародної науковопрактичної конференції
«Молоді музикознавці»
(Київська муніципальна
академія музики ім. Р.М.
Глієра) (8-10 січня 2021).
Головування у засіданні
наукової секції 8 січня. –
30 год.
9. Наукове керівництво
доповіддю
на
ХХІ
Міжнародній
науковопрактичній конференції
«Молоді музикознавці»
студентки
ІІІ
курсу
(музикознавство)
Жукової Ольги. Робота
рекомендована та надана
до друку (8-10 січня
2021). – 100 год.
10.Наукове керівництво
доповіддю
на
ХХІ
Міжнародній
науковопрактичній конференції
«Молоді музикознавці»
студентки
ІІІ
курсу
(музикознавство)
Малиновської Анастасії.
Робота рекомендована та
надана до друку (8-10
січня 2021). – 100 год.

11.Участь

у

засіданні
Круглого
столу
ІІ
Всеукраїнської
конференції
КМАМ
«Сучасне музикознавство
та
виконавство:
від
теоретичного
музикознавства
до
виконавської практики».
Виступ з доповіддюпрезентацією «Музичнотеоретичні дисципліни в
умовах
дистанційного
навчання: переваги та
недоліки
онлайнформатів,
адаптація,
перспективи».16-21
листопада
2020
р.
(Сертифікат). – 100 год.
12.Участь у відкритті та
роботі Обласної відкритої
науково-практичної
студентської конференції
«Українська
музична
культура очима молоді:
теоретичний, історичний і
педагогічний аспекти» на
базі
обласного
комунального
закладу
«Сєвєродонецький
коледж
культури
і

мистецтв імені Сергія
Прокоф’єва» 12 грудня
2020 року – 30 год.
13.Виступ з доповіддю на
семінарі-практикумі
викладачівмузикознавців обласного
комунального
закладу
«Сєвєродонецький
коледж
культури
і
мистецтв імені Сергія
Прокоф’єва» 28 жовтня
2020 року. – 30 год.
Антонова
Олена
Григорівна
кандидат
мистецтвознавст
ва,
доцент
(сумісник)


1. Публікація статті
«”Capricorn
Concerto”
Семюела Барбера: змістові
та
жанрово-стильові
виміри»
//
Науковий 
вісник
Національной
музичної академії України
імені П. І. Чайковського.
2021. Вип. 130. С. 52–70.
0,5 д.а. – 100 год.

2. Участь у роботі Х
Міжнародної
наукової
конференції «Ювілейні та
пам’ятні дати 2020 року»
(Київ, 27–28 листопада
2020 року); тема доповіді

розробка
методичного
забезпечення
курсу
«Гармонія» для іноземних
студентів (бакалавр, І курс) 30
год.
розробка
методичного
забезпечення
курсу
«Сольфеджіо» для іноземних
студентів (бакалавр, І курс) 30
год.
підготовка залікових вимог,
тестових
завдань
для
контролю знань студентів; 15
год. + 20 год.





участь в організації та проведенні
ІІ
Всеукраїнської учнівської конференції «Мистецтво
без меж: шлях до науки» у рамках ХХХІ
Міжнародного фестивалю «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ –
2020» (3–4 жовтня 2020 року) 30 год.
участь в організації та проведенні Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт ім.
Н. О. Герасимової-Персидської (22.04.2021) 30 год.

«Capricorn
Concerto
Семюела
Барбера:
змістовні та жанровостильові виміри» 50 год.
3. Участь у роботі XVI
міжнародної
науковопрактичної конференції
«Україна
першого
двадцятиліття
ХХІ століття: культурномистецький вимір» (Рівне,
17–18 листопада 2020
року);
тема
доповіді
«Соната № 2 «Music to
hear»
С. Луньова:
особливості
перекладу
вербального тексту» 50
год.
4. Відгук на автореферат
дисертації Загладько А. О.
«Фортепіанна компонента
у концертному житті
Києва
70–80-х років
ХІХ століття
(за
матеріалами періодики)»
(16 грудня 2020 року) 1
д.а. – 15 год.
5. Відгук на автореферат
дисертації
автореферат
дисертації Федорак Д. В.
«Музична
творчість

Гільдеґарди Бінгенської в
жанрово-стильовому
аспекті»
(30.03.2021,
Харків) 1 д.а. – 15 год.
6. Відгук на автореферат
дисертації
автореферат
дисертації
Геді А. І.
«Особливості угорського
національного стилю в
творах для фортепіано з
оркестром
Б. Бартока»
(09.05.2021, Харків) 1 д.а.
– 15 год.
7. Сліпе рецензування:
статті
«Другий
фортепіанний концерт (Bdur)
Людвига
ван
Бетховена: у «пошуках»
авторського
стилю»
(наданої для публікації у
«Науковому
віснику
Національної
музичної
академії
України
імені П. І. Чайковського»)
0,5 д.а. – 7,5 год.
- статті «Інтерпретаційні
засади сценічного втілення
ораторії Франка Мартена
«Чарівне зілля» в театрі St.
Gallen»
(наданої
для
публікації у «Науковому

віснику
Національної
музичної академії України
імені П. І. Чайковського»)
0,5 д.а. – 7,5 год.
8.
Кафедральне
рецензування:
- навчального посібника
О. О. Корчової «Музичний
модернізм як terra cognita:
путівник» (чч. ІІ–ІІІ) 6,5
д.а – 100 год.
кандидатської
дисертації
Решетілова
Б. Ю.
«Концерт
для
фортепіано зі струнним
оркестром у ХХ столітті:
генезис,
еволюція,
специфіка
трактовки
камерності» 7,8 – 117,5
год.
кандидатської
дисертації Волика О. О.
«Поетика етюдів Шопена:
музикознавча
та
виконавська
інтерпретації» 8,8 – 133
год.
Бондаренко
1. Участь у роботі ХХІ 1. Розробка навчальних курсів: 1. Участь у засіданнях кафедри – 20 год.
підготовка
лекцій
і
Тетяна
міжнародної
наукової
практичних
завдань
з
гармонії
Олександрівна
конференції
«Молоді
і
сольфеджіо
для

Заслужений діяч
музикознавці
України»
музикознавців і хормейстерів
мистецтв
(I курс КМАМ ім. Р.М. Глієра)
(січень 2021 р.).
України,
в
умовах
дистанційного
2. Прочитані online-лекції
навчання.
на курсах підвищення
професор
2. Складання екзаменаційних
кваліфікації за темою
(сумісник)
та залікових вимог з гармонії
«Сучасні
проблеми
та
сольфеджіо
для
музично-теоретичної
музикознавців і хормейстерів I
курсу КМАМ імені Р.М.
освіти та удосконалення
Глієра.
методики
викладання
музично-теоретичних
дисциплін у закладах
передвищої
освіти»
(грудень 2020 р.).
3. Проведений
майстерклас «Історико-стильова і
творча
спрямованість
викладання
курсів
гармонії та сольфеджіо»
(грудень 2020 р.).
4. Опрацювання матеріалів
до
науково-теоретичної
розробки теми «Ладові
механізми
акордоутворення
(на
матеріалі
творів
українських композиторів
XIX – початку XXI ст.)».

Гармель
Оксана
Володимирівна
кандидат
мистецтвознавст
ва,
доцент

1.Наукові публікації:
1.1. (135 год.) Наукова
стаття (у співавторстві) у
зарубіжному періодичному
науковому виданні (Чехія),
що
індексується
у
наукометричній базі Web of
Science
Core
Collection
(стаття прийнята до друку):

Martsenkivska O.,
Vasylenko O.,
Garmel O.
Ballad genre in the piano music
of
B. Lyatoshynsky //
AD ALTA.
Journal
of
Interdisciplinary
Research,
2021. Vol. 11 / issue 02
(авторська частка - 0,45 д.а.);

1. (150 год.) Підвищення Участь у засіданнях кафедри теорії музики, кафедри
кваліфікації у Центрі підвищення історії музики (протягом року).
кваліфікації ІПООД імені Івана
Зязюна НАПН України за
програмою
«Підвищення
кваліфікації
педагогічних
і
науково-педагогічних працівників
закладів вищої освіти», 30.09–
31.10.2020
(Свідоцтво
про
підвищення кваліфікації ІПДДО
21593122/000131 від 10.11.2020).

2. (150 год.) Підготовка до
лекцій з дисциплін «Основи
науково-дослідної
роботи»,
«Музична культура сучасності»,
«Сучасна українська музика» (ОС
Магістр, І курс, денне та заочне),
2.1. (9 год.) Публікація «Музично-теоретичні системи»
матеріалів
Міжнародної (ОС Бакалавр, IV курс, денне).
науково-практичної
3. (36,5 год.) Підготовка до
конференції:
семінарських та індивідуальних

Гармель О. В. занять з дисциплін «Основи
Дослідження
сучасного науково-дослідної
роботи»,
музичного
мистецтва
в «Музична культура сучасності»,
аспекті «пам’яті культури»: «Сучасна українська музика» (ОС
досвід
культурології
// Магістр, І курс, денне та заочне),
International scientific and «Музично-теоретичні системи»
practical conference «Cultural (ОС Бакалавр, IV курс, денне),
studies and art criticism: things фах
«Музикознавство»
(ОС
in common and development

prospects»
:
conference
proceedings, November 27-28,
2020. Venice : Izdevnieciba
«Baltija Publishing», 2020.
P. 211-215 (0,3 д.а.).
2. Участь у наукових
конференціях,
круглих
столах,
науково-творчих
проєктах:
2.1. (100 год.) Наукова
доповідь на Міжнародній
науково-практичній
конференції «Культурологія
та мистецтвознавство: точки
дотику
та
перспективи
розвитку» 27-28 листопада
2020 року
(Венеціанський
університету
Ca’Foscari,
Італія).
Сертифікат
№ CC272840-CAF
FROM
28.11.2020 про участь у
конференції та підвищення
кваліфікації (0,5 кредита
ECTS – 15 годин);
2.2. (100 год.) Наукова
доповідь на Міжнародному
дистанційному
науковому
круглому
столі
«Діалог
культур у полікультурному
просторі сучасності» 27

Магістр, ІІ курс, заочне; ОС
Бакалавр ІІ курс, денне).
4. (195 год.) Підготовка
методичних
матеріалів
до
самостійної роботи студентів та
дистанційного
навчання
з
дисциплін «Основи науководослідної роботи», «Музична
культура сучасності», «Сучасна
українська музика» (ОС Магістр,
І курс, денне та заочне),
«Музично-теоретичні системи»
(ОС Бакалавр, IV курс, денне).
5. (9,5 год.) Коригування
робочих навчальних програм з
дисциплін «Основи науководослідної роботи», «Музична
культура сучасності», «Сучасна
українська музика» (ОС Магістр,
І курс, денне та заочне).
6. (40 год.) Робота у Вченій
раді Академії (секретар ради) – 10
засідань протягом 2020-2021
навч. року.
7. (48 год.) Робота Головою
Екзаменаційних комісій для
проведення
Атестації
за
підсумками 2020-2021 навч. року
у КВНЗ «Уманський гуманітарно-

травня 2021 року (Інститут
культурології НАМ України).
Програма круглого столу:
https://icr.org.ua/wpcontent/uploads/2021/05/RT_2
7_05_2021-1.pdf ;
2.3. (100 год.) Наукова
доповідь на Всеукраїнському
круглому столі «Постать
Мирослава Скорика в історії
української музики: спогади і
наукові дискурси» 1 червня
2021
року
(НМАУ
ім. П. І. Чайковського).
Програма круглого столу:
https://knmau.com.ua/wpcontent/uploads/A4Programa_Skorik_sajt.pdf ;
2.4. (10 год.) Участь у
ІІ Всеукраїнському науковотворчому проєкті «Сучасне
музикознавство
та
виконавство:
від
теоретичного музикознавства
до виконавської практики»,
16-21 листопада 2020 року,
КМАМ
ім. Р. М. Глієра
(Сертифікат №99/20-06);
2.5. (60 год.) Участь у
ІІІ Міжнародному науково-

педагогічний
коледж
ім. Т. Г. Шевченка»:
- спеціальність 014 Середня
освіта (Музичне мистецтво) ОКР
Молодший
спеціаліст
(08.06.2021,
15.06.2021,
23.06.2021);
- спеціальність 014 Середня
освіта (Музичне мистецтво) ОС
Бакалавр (10.06.2021, 16.06.2021,
22.06.2021).

творчому проєкті «Музична
культура сучасності: від
наукового осмислення до
репрезентації», 15 грудня
2020 року – 15 січня 2021
року, КМАМ ім. Р. М. Глієра
(Сертифікат №148/21-18 про
виконання
програми
стажування
обсягом
60
годин/2 кредити ECTS).
3. (150 год. - 10 д.а.)
Відгук офіційного опонента
на дисертацію, подану на
здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
за спеціальністю 17.00.03 –
Музичне мистецтво:
 Бабенко О. С. Хорова
творчість Валентина Бібіка:
жанрова парадигма та риси
індивідуального
стилю
(Захист
26.04.2021,
Харківський національний
університет
мистецтв
імені І. П. Котляревського).
4. (21 год. – 1,4 д.а.)
Відгук на автореферат
дисертації,
поданої
на
здобуття наукового ступеня

кандидата мистецтвознавства
за спеціальністю 26.00.01 –
Теорія та історія культури:
 Мазур І. В. Концепт
української
музичної
етнографії першої чверті ХХ
століття (Захист 29.01.2021,
ДВНЗ
«Прикарпатський
національний
університет
імені Василя Стефаника»,
м. Івано-Франківськ).
5. Рецензування («сліпе
рецензування»)
наукових
статей для фаховий наукових
видань України:
 (19,5 год. – 1,3 д.а.)
стаття
«Методологія
музикознавства. Постановка
проблеми
та
основні
поняття»,
подана
для
публікації
у
фаховому
виданні «Науковий вісник
Національної
музичної
академії
України
імені П. І. Чайковського»
(виконано 26.10.2020);
 (7,5 год. – 0,5 д.а.)
стаття «Вербальні тексти
композиторів як передумова
музикознавчого дослідження

стильового феномену “нової
простоти”»,
подана
для
публікації
у
фаховому
виданні «Культура України»
Харківської
державної
академії культури (виконано
12.02.2021).
6. Член оргкомітету
наукових заходів:
6.1.
(30 год.)
Член
оргкомітету і спікер круглого
столу «Виклики сьогодення:
існування та функціонування
без обмежень. Просторовочасові
фактори»
(21
листопада
2021)
ІІ Всеукраїнському науковотворчому проєкті «Сучасне
музикознавство
та
виконавство:
від
теоретичного музикознавства
до виконавської практики»
(16-21 листопада 2020 року,
КМАМ ім. Р. М. Глієра.
Програма
круглого
столу:
https://projekt.glieracademy.or
g/wpcontent/uploads/2020/11/progr

ama_krugliystil_21.11.2020.pd
f.
6.2.
(30 год.)
Член
оргкомітету
ХХІ
Міжнародної
науковопрактичної
конференції
«Молоді музикознавці» (0810 січня 2021) у рамках ІІІ
Міжнародного
науковотворчого проєкту «Музична
культура сучасності: від
наукового осмислення до
репрезентації» (15.12.2020 –
15.01.2021,
КМАМ
ім. Р. М. Глієра).
Програма конференції:
https://projekt.glieracademy.or
g/wpcontent/uploads/2021/01/progr
ama_MM2021.pdf .
7. (30 год.) Підготовка
студентки Ємельяненко А.
(ОС Магістр, ІІ курс, ОПП
«Музикознавство») до участі
у ІІ Всеукраїнській науковопрактичній
конференції
здобувачів вищої освіти та
молодих учених «Мистецька
освіта: традиції, сучасність,
перспективи» (14 травня 2021

року,
державний
університет).

Криворізький
педагогічний

8. (6 год.) Член журі
фінального
туру
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
науковотворчих
робіт
імені
Н. О. ГерасимовоїПерсидської зі спеціальності
025 Музичне мистецтво (22
квітня 2021 року, НМАУ
ім. П. І. Чайковського).
Програма фінального туру
конкурсу:
https://knmau.com.ua/wpcontent/uploads/Programafinalnogo-turu.pdf .
(36 год.)
Перевірка
науково-творчих
робіт
фінального
туру
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
науковотворчих
робіт
імені
Н. О. ГерасимовоїПерсидської зі спеціальності
025 Музичне мистецтво.

Жарков
Олександр
Миколайович
кандидат
мистецтвознавст
ва,
професор
(сумісник)

Жуков Август
Олексійович

1. Участь в роботі ХХІ 1. Підготовка
модульних 1.Участь у засіданнях кафедри – 20 год.
Міжнародної
науковоконтрольних
робіт,
практичної
конференції
складання
екзаменаційних
«Молоді
музикознавці»
вимог, підготовка матеріалів
(Київська
муніципальна
до дистанційного навчання з
академія музики ім. Р.М.
дисциплін «Поліфонія» – 140
Глієра) (січень 2021). – 30
п.г.,
«Методологія
год.
музикознавства» – 70п.г.,
2.
Стаття
«Антиномія
«Семіотичний
аналіз
тембру в аналізі оркестрових
музичного тексту» – 140 п.г.,
творів:
інтерпретаційний
загалом 37 год.
аспект»,
надрукована
у 2. Участь у розробці нотних
Науковому
віснику
матеріалів
для
вступних
Національної
музичної
іспитів з предметів гармонія та
академії
України
сольфеджіо – 50 год.
імені П. І. Чайковського №
129
«Сучасне
музикознавство: методологія,
теорія, історія», стор. 140153, 2020 р.
3.
Стаття
«Редакція
музична», подана у липні
2021р. в Українську музичну
енциклопедію (вийде у 2022
р.).
1. Створення (корегування)
освітніх програм ОКР
«Фаховий молодший
бакалавр».

1. Підготовка до практичних
занять з сольфеджіо (Ік) – 70
год.
2. Підготовка до модульних
занять – 4 год.

1.Організація роботи екзаменаційних комісій академії
(коледжу).
2.Організація роботи Державної комісії академії
(коледжу).
3.Організація та проведення вступної компанії.

Заслужений діяч
мистецтв
України,
професор

Когут Тетяна
Валеріївна
кандидат
мистецтвознавст
ва
викладач

2. Організація та
3. Розробка
екзамнаційних
проведення Науковобілетів (сольфеджіо І курс ФС,
методичної ради КМАМ – 50
ОДУІ, НІ) -10 год.
год.
4. Участь
в
роботі
3. Робота у Вченій раді
Тарифікаційної
комісії
КМАМ - 4 год.
КМАМ.
5. Участь в роботі Атестаційної
комісії коледжу.
6. Організація роботи комісії з
методичних
об’єднань
викладачів
ДМШ
міста,
області, України – 50 год.
7. Розробка «Правил прийому»
КМАМ (коледжу) та додатків
до них – 10 год.
1.Редагування статей для
1. Підготовка до лекцій та
наукової збірки «Київське
практичних занять
музикознавство»
2. Робота над екзаменаційними
2. Участь у ІІ
білетами
з
предметів
Міжнародному науковосольфеджіо, гармонія
творчому проєкті «Музична 3. Підготовка матеріалів та
культура сучасності: від
презентацій для студентів
наукового осмислення до
заочної форми навчання
репрезентації»
4. Участь у розробці нотних
(Сертифікат N 148/21-27)
матеріалів
для
вступних
3. Підготовка статті на тему
іспитів з предметів гармонія та
Інтермедіальний
простір
сольфеджіо.
роману Андрія Любки
«Твій погляд, Чіо-Чіо-сан»
для друку в збірці Науковий
вісник
Національної

4.Організація та проведення педагогічних рад коледжу.
5.Член оргкомітету Всеукраїнського конкурсу юних
піаністів імені Олени Вериківської – 30 год.
6.Робота в Художній раді КМАМ – 50 год.
7.Участь в організації та проведенні творчих заходів
академії (концертів, конкурсів, звітних концертів).

1. Член оргкомітету на ХХІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Молоді музикознавці»
2. Участь у засіданнях кафедри – 20 год.
3. Участь у підготовці ХХІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Молоді музикознавці»

музичної академії України
ім.П.І.Чайковського.
4.Рецензент
Всеукраїнського конкурсу
науково-творчих робіт імені
Н.О.ГерасимовоїПерсидської.
Ковалінас
Микола
Анатолійович
кандидат
мистецтвознавст
ва
доцент
(сумісник)

1. Виступ на міжнародній
науковій
конференції
«Ювілейні та пам’ятні дати
2020 року» (доповідь на тему
«Наука логіки Бетховена») –
Київ, НМАУ, листопад 2020;
2. Виступ на міжнародній
науковій
конференції
«Техніка
композиції:
художня
практика
і
теоретичне
осмислення»
(доповідь на тему «Техне
бетховенської композиції») –
Київ, НМАУ, квітень 2021;
3. Підготовка та відеозапис
циклу авторських лекцій до
ювілею
Л. Бетховена
(6 лекцій) у співпраці з
Goethe-Institut Ukraine та
музично-освітньою
платформою
Kyiv
Contemporary Music Days –
протягом першого семестру

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

(Київ, Гете-інститут; запис –
листопад-грудень 2020);
4. Авторський цикл до 250річчя
Л. Бетховена
(6 відеолекцій) у співпраці з
Goethe-Institut Ukraine та
музично-освітньою
платформою
Kyiv
Contemporary Music Days
(Київ, Гете-інститут; онлайнтрансляція – грудень-2020–
червень-2021)
–
див.
інформацію за адресою:
https://www.kcmd.eu/beethove
n – див. відео лекцій:
https://www.youtube.com/watc
h?v=GlDVZIVmgZc&list=PL
hxRU6N4ELLjh_U_vzU80mfiXlaR1jK4
5.
Творча
майстерня
(авторська лекція) «Сучасні
уроки
Л. Бетховена»
(актовий
зал
Київської
організації
Національної
Спілки
композиторів
України, грудень 2020).
6.
Попередній
захист
кандидатської дисертації
Гусєвої А.Л. (у якості
наукового
керівника;

Коханик Ірина
Миколаївна
кандидат
мистецтвознавст
ва, професор
(сумісник)

кафедра
теорії
музики
НМАУ) – грудень 2020;
7. Рецензування навчальнометодичного
посібника
«Фортепіанна
мініатюра
сучасних
українських
композиторів» (упорядник –
Т.В. Корольова) – жовтень
2020.
1. Нові форми і методи
аудиторної роботи в
курсах
музичнотеоретичних дисциплін в
умовах
дистанційного
навчання Круглий стіл
«Музична
культура
сучасності: від наукового
осмислення
до
репрезентації» Київська
муніципальна
академія
музики імені Р. М. Глієра,
Київ, 21 листопада, 2020
(сертифікат). – 100 год.
2. Сучасна
українська
музично-теоретична
школа в аспекті наукових
пріоритетів // Міжнародна
науково-творча онлайнконференція
«Явище
школи
в
музичному
виконавстві
та

Підготовка
модульних 1.
контрольних робіт, складання 2.
екзаменаційних
вимог,
підготовка
матеріалів
до
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
науково-дослідними
роботами
магістрів – загалом 37 год.

Член Вченої ради КМАМ – по 2 год. за 1 засідання
Участь у засіданнях кафедри – 20 год.

музикознавстві: історія та
сучасність».
Одеська
національна
музична
академія
ім. А. В. Нежданової, 30
листопада 2020 року,
платформа
Zoom
(сертифікат). – 100 год.
3. Участь в оргкомітеті ХХІ
Міжнародної
науковопрактичної
конференції
«Молоді музикознавці» у
рамках ІІІ Міжнародного
науково-творчого проєкту
«Музична
культура
сучасності: від наукового
осмислення
до
репрезентації» (Київська
муніципальна
академія
музики ім. Р.М. Глієра) (810 січня 2021, платформа
Zoom). – 30 год.
4. Член
редколегії
наукового
фахового
видання
НМАУ
ім.
П. І. Чайковського
«Науковий вісник НМАУ»
(заступник
головного
редактора) – 200 год. (4
випуски за рік).

Криштофович
Вячеслав
Вячеславович
Викладач

1. Продовження роботи
1.
Адаптація
робочих
над серією текстів про програм навчальної дисципліни
історію українського джазу «Основи
редагування
та
(початок - січень 2020)
журналістики» – Бакалавр 025. –
у зв’язку з особливостями
дистанційного навчання 2020-21

1.Участь у засіданнях кафедри – 20 год.
2.Участь в організації онлайн-майстеркласу для
студентів КМАМ у рамках Jazz Appreciation Month за
участі учасників оркестру Військово-повітряних сил
США в Європі та за підтримки Посольства США в
Україні 15 квітня 2021
3.Організація стажування за програмою Erasmus + у
3.Забезпечення
засобів Кракові (Польща) Warsztaty kreatywnego dziennikarstwa (з
діагностування та контролю на пером та в об’єктиві) для студентів КМАМ, додаткова
кваліфікаційних
іспитах
на кваліфікація – менеджер (квітень – липень 2021)
отримання
додаткових
кваліфікацій
(бакалавр
025,
магістр 025) – червень 2021

Менделенко
Дарія
Валентинівна

1. «Сліпе» рецензування
наукових статей:
 100-річчя Зальцбурзького
фестивалю:
історикоКандидат
культурний феномен ХХ –
мистецтвознавст
початку
ХХІ століття //
ва,
Науковий
вісник
доцент
Національної
музичної
академії України імені
П. І. Чайковського
(1,2 д.а.)


Феномен
музичного
модернізму в європейській
культурі
минулого
століття:
передумови,

1.Підготовка до:
- лекцій
«Аналіз музичних творів» (3
групи)-105 год.
«Гармонія» (1 група денне + 2
групи заочне) – 35+16 год.
- практичного, семінарського і
індивідуального заняття

1.Організаційна робота з підготовки та проведення
фестивалю, конкурсу, творчого проекту:
- сценарій проведення новорічного концерту «Поезія
Олександра Блока в музиці» (26.11.2020, Російський
центр науки та культури)– 50 год.

2.Ведення концерту «Поезія Олександра Блока в
музиці» (26.11.2020, Російський центр науки та
культури)) – 3 год.
«Аналіз музичних творів» (3 3. Участь у засіданнях кафедри – 20 год.
групи)-52,5 год.
Всього: 73 год.
«Гармонія» (1 група денне + 2
групи заочне) – 17,5+8 год.
«Сольфеджіо» (1 група денне + 2
групи заочне) – 35 +16 год.
- підготовка
методичних
матеріалів до семінарських

закономірності,
етапи //
занять,
виробничої
Науковий
вісник
практики,
самостійної
Національної
музичної
роботи студентів (7 груп) –
академії України імені
105 год.
П. І. Чайковського
2.Розробка
засобів
(1,4 д.а.)
діагностування для проведення
контролю знань:
2.Рецензування
- екзаменаційних білетів, завдань
автореферату дисертації:
(4 комплек1ти) – 40 год.
Марченко М.
Всього: 430 год.
Інтерпретаційна
модель
партесного
твору
в
українській
виконавській
культурі на межі ХХ–
ХХІ ст. : автореф. дис. ...
канд.
мистецтвознавства //
Прикарпатський
національний
університет
імені Василя Стефаника.
Івано-Франківськ, 2021. 19 с.
(1,2 д.а.)
3.Редагування
наукових
збірників,
підручників,
навчальних
посібників,
монографій,
словників,
довідників:


Київське музикознавство :
Студентська
наукова
думка : зб. наук. статей.

Вип. 2. Київ, 2021. (12 д.а.,
разом з Т. Когут)


Корчова О.
Музичний
модернізм як terra cognita :
монографія. Київ : Муз.
Україна,
2020.
490 с.
(28 д.а.)



Упорядкування
й
комп’ютерна
верстка
збірки
тез
ХХІ Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Молоді
музикознавці», 8–10 січня
2021 //
Київська
муніципальна
академія
музики імені Р. М. Глієра.
Київ, 2021. 125 с. (9 д.а.)

4.Участь
у
наукових
конференціях, симпозіумах,
семінарах, нарадах на базі
Академії та інших установ:
– член
оргкомітету
ХХІ Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Молоді музикознавці» (8–
10 січня 2021)
Всього: 3537 год.

Москаленко
Віктор
Григорович
Доктор
мистецтвознавст
ва,
професор
(сумісник)

Швецова Олена
Валентинівна
Заслужений
робітник
культури
України,
доцент

1. Участь у роботі ХХІ
Міжнародної науковопрактичної конференції
«Молоді музикознавці»
(Київська муніципальна
академія музики ім. Р.М.
Глієра) (8-10 січня 2021).
2. Організація
та
проведення наукової
конференції
«Інтерпретаційний
потенціал музичного
твору».
Двадцята
науково-практична
конференція
українського товариства
аналізу
музики.30
жовтня – 1 листопада
2020,
НМАУ
імені
П.І.Чайковського.
Онлайн.

1.
Підготовка
матеріалів 1.Участь у засіданнях кафедри – 20 год.
(лекційний
курс,
письмові
роботи,
творчі
завдання,
екзаменаційні вимоги, методичні
рекомендації) для дистанційного
навчання з предметів «Музична
інтерпретація»
та
«Аналіз
музичних творів».

3. Участь у проведенні 1. Організація та проведення
ХХІ
Міжнародної
11-го
Всеукраїнського
науково-практичної
конкурсу
молодих
конференції
«Молоді
композиторів
пам’яті
І.
музикознавці» (Київська
Карабиця (визначення складу
муніципальна академія
журі, участь у журі, відбір
музики ім. Р.М. Глієра)
найкращіх творів та їх авторів,
(8-10 січня 2021).
організація та проведення
заключного
концерту

1. Організація та проведення засідань циклової комісії
музично-теоретичних дисциплін коледжу (онлайн).
2. Участь у проведенні засідань кафедри теорії музики
КМАМ (онлайн).
3. Член Художньої ради КМАМ.
4. Член Погоджувальної ради у Департаменті
культури (Методкабінет): робота над рецензіями на
методичні збірки та посібники (теоретичні та
виконавські), робота на сумісних засіданнях Ради з

переможців
за
участю
4. Робота над створенням
посібника з гармонії
студентів КМАМ).
«Секвенції» - 2 частина 2. Художнє керівництво ІІ
(для студентів середніх
туром 11-го Всеукраїнського
та вищих навчальних
конкурсу
молодих
закладів
музичної
композиторів
пам’яті
І.
культури та мистецтва).
Карабиця
(Імпровізація).
Визначення
переможців5. Робота над створенням
імпровізаторів.
методичного посібника
з урахуванням досвіду 3. Організація
заключного
роботи у режимі on line:
концерту в рамках 11-го
курс «Теорія музики»
Міжнародного
конкурсу
для виконавських фахів
молодих композиторів пам’яті
коледжу;
курс
І. Карабиця.
«Гармонія»
для 4. Організація
консультацій
виконавських фахів та
для
абітурієнтів
КМАМ
теоретиків
коледжу;
(факультету та коледжу) з
курс «Гармонія» для
музично-теоретичниих
бакалаврів
(І
курс,
дисциплін (у рамках вступної
«Спів»).
компанії).
5. Розробка
курсів
«Сольфеджіо»,
«Гармонія»
для І курсу бакалаврів
(спеціалізація
«Спів»)
та
«Методика
викладання
музично-теоретичних
дисциплін» для ІІ курсу
бакалаврів-музикознавців
з
урахуванням
специфіки
роботи on line.

приводу друкування нових
збірок тощо. Протягом року.

науково-методичних

Філатова
Тетяна
Володимирівна
Кандидат
мистецтвознавст
ва,
професор
(сумісник)

1. Статті в українських
фахових наукових виданнях
(2):
 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.

6. Складання екзаменаційних
білетів
для
студентівбакалаврів (Ік, «Спів») з
урахуванням умов складання
іспитів on line.
7. Підготовка
бакалаврівмузикознавців до Державних
іспитів з предмету «Методика
викладання
музичнотеоретичних предметів».
 розробка
методичного
забезпечення
курсу
«Сольфеджіо» для студентів
спеціальності
«Естрадний
спів» 1 курсу; 30 год.
 розробка
методичного
забезпечення
курсу
«Гармонія» для студентів
спеціальності
«Естрадний
спів» 1 курсу; 30 год.
 підготовка залікових вимог,
тестових
завдань
для
контролю знань студентів; 15
год. + 20 год.

Робота у складі журі комісій, творчих заходів та
конкурсі:
1. Головування Державною екзаменаційної комісією на
бакалаврських та магістерських іспитах у Луганській
державній академії культури і Мистецтв (грудень
2020, червень 2021); 30 год.
2. Участь в організації та проведенні Всеукраїнського
конкурсу студентських науково-творчих робіт імені
Н. О. Герасимової-Персидської за спеціальністю
«Музичне мистецтво» (22.04.2021); 30 год.

№ 129. С. 232–250. 1,0 д.а.
– 100 год.
2.Участь у підготовці та
проведенні
наукових
конференцій (3):
1. «Творчість
Віолети Парри як феномен
чилійської гітарної музики
ХХ століття» // Україна
першого
двадцятиліття
ХХІ століття: культурномистецький вимір : ХVІ
Міжнародна
науковопрактична конференція,
(Рівне, 17–18 листопада
2020 р.) / М-во освіти і
науки
України,
Рівненський держ. гум. унт.; 50 год.
2. «Романтичні
тенденції
у
латиноамериканській
гітарній
музиці
ХХ
століття» // Міжнародна
науково-романтична
онлайн-конференція
«Романтизм
–
неоромантизм в музичновиконавському мистецтві:
мости у часі» (Київ, 29-31
березня 2021 р.) / М-во

культури та інформаційної
політики, НМАУ ім. П. І.
Чайковського; 50 год.
3. «Чилійська
гітарна музика: сучасні
реконструкції традицій» //
Міжнародні
Герасимовські читання –
2021:
Звук
і
знак»
Науково-практична
онлайн
конференція
кафедри
старовинної
музики
НМАУ
ім.
П.І.Чайковського(16-18
квітня 2021 року, Київ); 50
год.
3.Відгук та рецензування
дисертаційних досліджень,
монографій, авторефератів
(5):
1.
Відгук
на
кандидатську дисертацію
Повода
Костянтина
Сергійовича «Український
віолончельний
концерт
кінця ХХ початку ХХІ
століть у контексті розвитку
жанру» (кафедра теорії та
історії
музичного
виконавства,
листопад,
2020); 8 д.а. 120 год.

2.
Відгук
на
кандидатську дисертацію
Варданян Ольги «Жанровостильова
природа
концертності у творчості
Арама
Хачатуряна»
(кафедра теорії та історії
музичного
виконавства,
травень, 2021); 8 д.а. 120
год.
3.
Відгук на монографію
Тукової Ірини Геннадіївни
«Музика і природознавство:
взаємодія
світів
в
умонастроях епох (XVII –
початок XXI століть)»,
кафедра
теорії
музики
НМАУ
ім. П. І.Чайковського, Київ,
2 грудня 2020 р.; 16 д.а. 240
год.
4.
Відгук на автореферат
кандидатської
дисертації
Каменєвої Анни Сергіївни
«Хорова творчість Михайла
Шуха
як
духовний
універсум», поданої на
здобуття наукового ступеня
кандидата
мистецтвознавства
за
спеціальністю 17.00.03 –

Музичне мистецтво/ ХНУМ
ім.
І.П.Котляревського,
Харків, 2020. 18с.; 1д.а. 15
год.
5.
Відгук на автореферат
кандидатської
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).
1д.а. 15 год.
4.Участь у редагуванні
навчальних
наукових
фахових видань (2):
1.
Член
редколегії
наукового
фахового
видання
НМАУ
імені
П. І. Чайковського
«Українське
музикознавство»;
2.
Член
редколегії
наукового
фахового
видання
КМАМ
імені
М. Р. Глієра
«Київське
музикознавство».

5.Сліпе
рецензування
наукових статей до фахових
видань (2):
1. 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.
2. Стаття для публікації
у
фаховому
виданні
«Науковий
вісник
Національної
музичної
академії
України
імені П. І. Чайковського»
за темою
«”Capricorn
Concerto”
Семюела Барбера: змістові
та
жанрово-стильові
виміри»; 0,5 д.а. – 7,5 год.

Звіт
науково-педагогічних працівників кафедри історії музики

Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра
за 2020–2021 н.р.
Основні вектори діяльності роботи кафедри теорії Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра (КІМ)
протягом 2020-2021 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 2020-2021 навчальний рік. За 2020-2021 навчальний рік було
проведено вісім засідань кафедри.
Головні вектори наукової (науково-творчої), методичної та організаційної роботи КМАМ ім. Р. М. Глієра протягом
2020-2021 н. року:
1. Науково-дослідна робота
1.1. статті опубліковані в наукових журналах:
Василенко О.В.:
- 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.unilj.si/MuzikoloskiZbornik/submissions - Ljubljana, 2021. (співавторство Мудрецька Л.Г.) – на розгляді
- 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.
- Музична Шевченкіана Євгена Станковича: інтерпретація поетичного слова в ораторії «Страсті за Тарасом» // науковий
журнал «Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського», № 131, 2021.
- Тема Голодомору у творчих концепціях українських композиторів ХХ–ХХІ століть // «Актуальні питання гуманітарних
наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка» Випуск № 36, 2021
«Людський Голос» Ф. Пуленка: образ героїні в аспекті єдності вокально-театрального компонентів // «Актуальні
питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка» Випуск № 37, 2021.
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: науково-популярне видання.
Ніжин, 2021.С. 64–94.
- 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. Ljubljana, 2021.
(співавторство Василенко А.В.)
- Piano art by M. Glinka / AD ALTA-Journal of interdisciplinary research. №11, 2021, issie 1, special XVII. Рр. 120–124.
http://www.magnanimitas.cz/11-01-xvii (співавторство Tymchenko-Bykhun I., Panova N., Borysova S.)
- Richard Wagner and the culture of the russian silver age/ AD ALTA-Journal of interdisciplinary research (співавторство
Cherkashina-Gubarenko M., Tymchenko-Bykhun I., Panova N., Naumova O. ) прийнято до друку.
Тимченко-Бихун І.А.
1.
Дві наукові статті (у співавторстві) в журналі AD ALTA-Journal of interdisciplinary research, який входить до Web of
Science (березень – травень 2021).
- Tymchenko-Bykhun I., Panova N., Mudretska L., Borysova S. Piano art by M. Glinka / AD ALTA-Journal of interdisciplinary
research. №11, 2021, issie 1, special XVII. Рр. 120–124. http://www.magnanimitas.cz/11-01-xvii;
- Tyshko S., Severynova M., Tymchenko-Bykhun I., Kharchenko P. Musical culture: multiculturalism and identification/
AD ALTA-Journal of interdisciplinary research.
№11, 2021, issie 1, special XVIIІ.
Рр. 82–87.
http://www.magnanimitas.cz/11-01-xviii.
- Richard Wagner and the culture of the russian silver age/ AD ALTA-Journal of interdisciplinary research (співавторство
Cherkashina-Gubarenko M., Tymchenko-Bykhun I., Panova N., Naumova O. ) прийнято до друку.
2.
Дві наукові статті у міжнародних наукових журналах.
- Тимченко-Быхун И. А. «Первоначальная полька» М. Глинки: автобиографические реминисценции // Austrian
Journal of Humanities and Social Sciences, 2021, No1–2. – С. 14–19. DOI: https://doi.org/10.29013/AJH-21-1.2-14-19;
- Тимченко-Быхун И. А. «Андалузский танец» М. Глинки и его автобиографические смыслы. // Прийнята до друку:
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, №3-4, 2021.
(Отримання диплома: Диплом підтверджує високу академічну кваліфікацію автора, 18.05.2021. Відень, Австрія.
Premier Publishing)

Чотири наукові статті у фахових виданнях, що внесені до Переліку наукових фахових видань України (категорія
«Б») галузі культури і мистецтва:
- Тимченко-Быхун И. А. Автобіографічні сенси фортепіанних мініатюр М. Глінки.// Прийнята до друку: Вісник
НАКККіМ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв №1, 2021;
- Тимченко-Быхун И. А. Епістолярії М. Глінки останніх років: особистісні мотиви та творчі інтенції // Прийнята до
друку: Науковий вісник. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. Вип. 32. Кн. 1, 2021;
- Тимченко-Быхун И. А. Просвітлена образність «Мелодичного вальсу» М. Глінки // Прийнята до друку: Актуальні
питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 36, 2021;
- Тимченко-Быхун И. А. «Галоп» Es-dur М. Глінки в світлі подій творчої біографії композитора // Прийнята до друку:
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 38, 2021.

3.

Панова Н.А.
- Piano art by M. Glinka / AD ALTA-Journal of interdisciplinary research. №11, 2021, issie 1, special XVII. Рр. 120–124.
http://www.magnanimitas.cz/11-01-xvii (співавторство Tymchenko-Bykhun I., Mudretska L., Borysova S.)
- Richard Wagner and the culture of the russian silver age/ AD ALTA-Journal of interdisciplinary research (співавторство
Cherkashina-Gubarenko M., Tymchenko-Bykhun I., Panova N., Naumova O.) прийнято до друку.
Петрова О.В.
- 2 фахові наукові статті: «Культура та сучасність» №2. Київ, 2020; «Вісник НАККіМ» №2, Київ, 2021.
Пєшкової В. А.
- Підготовка до захисту дисертаційного дослідження за темою: «Мадригал у творчості Клаудіо Монтеверді: Авторське
прочитання поетичного тексту» (2020–2021 н.р.)
1.2. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних
публікацій з наукової або професійної тематики, Участь у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах:
Василенко О.В.:

- «Жанр концерта для оркестра в украинской музыке второй половины ХХ века (на примере инструментального творчества
Ивана Карабица)»: VII Международная научно-методическая онлайн-конференция «Музыкальная культура в
теоретическом и прикладном измерении» : Национальный проект «Культура», Кемерово, 17 - 18 сентября 2020 г.
http://www.kemguki.ru/pages/vii-mnm-konferentsiya-zasedaniya-sektsiy/
- Доповідь (англійською) «Курс історії української музики: особливості сприйняття студентів Китаю», сертифікат учасника
7 Міжнародного азіатського конгресу. Українська панель «Освіта та наука у глобальному конкурентному лідерстві
Китаю» 22 жовтня 2020 року, конференція Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87312693408?pwd=WkV0Wmh4YzF5U1
(Сертифікат підвищення кваліфікації на 6 годин (о,2 кредити ЕСTS)(
- Доповідь «Діяльність митців діаспори в аспекті впровадження теми Голодомору у музику сучасних українських
композиторів» // Всеукраїнська наукова конференція «Творчість українських мистців за кордоном» (онлайн), 11 листопада
2020, м. Чернігів, Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана. http://www.halahanart.com/news/vseukrajinska_naukova_konferencija_tvorchist_ukrajinskikh_mistciv_za_kordonom/2020-11-11-735
- Участь з доповіддю 21.11. 2020 «Концепція національної ідентичності української музичної культури у циклі передач
“Eyes on Culture” канадського науковця Марко Роберта Стеха». Круглий стіл «Виклики сьогодення: існування та
функціювання без обмежень. Просторово-часові фактори» у рамках ІІ Всеукраїнського науково-творчого проект
«Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного музикознавства до виконавської практики» 16 – 21 листопада
2020 р.
- Доповідь «О роботі над інформаційним науково-творчим проектом щодо музики на тему Голодомору» Шостий
всеукраїнський методичний семінар для освітян. Міністерство освіти і науки України. 23.11 – 24.11.2020 «Нова українська
школа: навчання/знання про Голодомор та інші геноциди»:
- https://zoom.us/w/92519382465?tk=JlvoAHljvvKBmiAlOBZg7vJWbi0uT1FD6IITauYvE0.DQIAAAAVipW9wRYyU2pMTlZlb1RhbUtLbHlFQ3Yzc3JRAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Тема Голодомору у хорових творах українських композиторів ХХ-ХХІ століть. Культурологія та мистецтвознавство:
точки дотику та перспективи розвитку : Міжнародна науково-практична конференція з культурології та
мистецтвознавства м. Венеція: Венеціанський університет Ка’ Фоскарі, Італія 27–28 листопада 2020 року. С. 204-208.
Сертифікат учасника та курсів підвищення кваліфікації на 5 годин (о,5 кредиту ЕСTS)

- Доповідь (англійською мовою): «Sacred songs of a bear festival as “culture text” of the Kazym Khanty» 10-11 декабря 2020
года в Арктическом государственном институте культуры и искусств (г. Якутск) в рамках Международная научная
онлайн-конференция «Арктическая циркумполярная цивилизация: человеческий капитал». Сертифікат учасника.
- Діяльність митців діаспори в аспекті впровадження теми Голодомору у музику сучасних українських композиторів. Art
Museum: Минуле і сьогодення. Збірка наукових статей. Випуск 6. Чернігів: Чернігівський обласний художній музей імені
Григорія Галагана, 2020-2021. с. 4 - 13.
- Тема Голодомору у хорових творах українських композиторів ХХ-ХХІ століть. Культурологія та мистецтвознавство:
точки дотику та перспективи розвитку : Міжнародна науково-практична конференція з культурології та
мистецтвознавства м. Венеція: Венеціанський університет Ка’ Фоскарі, Італія 27–28 листопада 2020 року. С. 204-208.
DOI: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/81/2032/4619-1
Пєшкової В. А.
- Участь у ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Молоді музикознавці» (у рамках ІІІ Міжнародного науковотворчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до репрезентації»). Доповідь на тему: Музичне
прочитання поезії Дж. Маріно у мадригалі «A dio Florida bella» з Шостої книги мадригалів К. Монтеверді.
Бодіна-Дячок В.В.
Доповідь та тези у збірнику міжнародної науково-практичної конференції з культурології у Венеції під назвою:
«Статус митця в історії музичної культури крізь призву авторських присвят» (Venice, Italy 2020).
Тимченко-Бихун І.А., Панова Н.А., Мудрецька Л.Г.
- Доповідь «Сучасні наукові підходи до модернізації курсу «Історії музики» на круглому столі «Виклики сьогодення:
існування та функціювання без обмежень. Просторово-часові фактори» у рамках ІІ Всеукраїнського науково-творчого
проєкту «Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного музикознавства до виконавської практики»
(21.11.2020).
- Участь у міжнародних конференціях (3 доповіді); наявність сертифікатів: The 7 th International scientific and practical
conference “Fundamental and applied research in the modern world” (February 17-19, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA.
2021. 669 p. Boston, USA. 2021. 17-19 February 2021. Pp. 599-605. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-fevralya-2021-godaboston-sshaarhiv/; The 6 th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations”
-

(March 3-5, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 643 p. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 504-510. URL: https://sciconf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-andinnovations-3-5-marta-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/; VII Международная научно-практическая конференция 24-26 марта
2021 года в г. Торонто, Канада WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS. Toronto, Canada. 2021.
Pp. 643-648. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problemsprospects-and-innovations-24-26-marta-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/
Вороніна М.О.
- Участь з доповіддю у круглому столі «Виклики сьогодення: існування та функціонування без обмежень. Просторовочасові фактори» у рамках ІІ Всеукраїнського науково-творчого проекта «Сучасне музикознавство та виконавство: від
теоретичного музикознавства до виконавської практики» (листопад 2020).
Петрова О.В.
- Участь з доповіддю у круглому столі «Виклики сьогодення: існування та функціонування без обмежень. Просторовочасові фактори» у рамках ІІ Всеукраїнського науково-творчого проекта «Сучасне музикознавство та виконавство: від
теоретичного музикознавства до виконавської практики» (листопад 2020).
1.3. участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради,
рецензування, редагування наукових збірок, монографій, навчальних посібників тощо
Василенко О.В.:
1. Рецензії на дипломні магістерські НАККІМ (Кваліфікаційна робота 025 «Музичне мистецтво» (2.12.2020):
- Кравченко А.М. Фольклор у творчості сучасних українських композиторів
- Бобул І. В. Традиційна українська естрадна музика в сучасному культурному просторі
- Тумановський С. С. Сучасні тенденції розвитку світової та української естрадної музики.
2. рецензування авторефератів кандидатських - 13.05.2021.
Даценко В. П. Особистісні детермінанти творчої
індивідуальності Віктора Косенка. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю
26.00.01 – теорія та історія культури. – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство культури та
інформаційної політики України, Київ, 2021.
3. Рецензування статті «Мистецько-просвітницька діяльність хорових колективів на Буковині» для фахової (категорія Б)
наукової збірки "Культура України".13.02.2021
4. Рецензування роботи Всеукраїнської музикознавчої олімпіади НМАУ ім. Чайковського, гасло «Магія тиші», 22.04.2021.

Мудрецька Л.Г. :
- Відгук на автореферат кандидатської дисертації Хе Веньлі «Хронотопічні засади фортепіанної творчості Ф. Шопена:
інтерпретативно-стильовий підхід» («29» грудня 2020 р., Одеса)
- Відгук офіційного опонента на дисертацію Ван На «Сюжетно-образна взаємодія європейської опери та китайського
музичного театру: до проблеми діалогу культур» «26» лютого 2021 р, Одеса)
- Рецензія на студентську наукову роботу, представлену на Всеукраїнський конкурс студентських науково творчих робіт імені Н. О. Герасимової-Персидської зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (березень 2021).
Вороніна М.О.
- Рецензія на студентську наукову роботу, представлену на Всеукраїнський конкурс студентських науково творчих робіт імені Н. О. Герасимової-Персидської зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (березень 2021).
- Відгук на автореферат дисертації Фрасинюк А.Б. «Гра як діалогічний феномен у творчості Моріса Равеля» на здобуття
наукового ступеня канд. мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 Музичне мистецтво (квітень 2021).
- Редагування монографії «Метаморфози фр.ліричної опери» (частково, 6 д.а.).
Тимченко-Бихун І.А
- Відгук зовнішнього стейкхолдера на Освітньо-наукову програму «Педагогіка музичного мистецтва» підготовки
здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014
Середня освіта (Музичне мистецтво) Криворізького державного педагогічного університету.
Петрова О.В.
- Рецензія на студентську наукову роботу, представлену на Всеукраїнський конкурс студентських науково -творчих
робіт імені Н. О. Герасимової-Персидської зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (березень 2021).
2. Науково-методична робота
2.1. видання підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії
Тимченко-Бихун І.А.
- Підготовка до друку монографії «Фортепіанна музика М. І. Глінки та її сенси». 400 с.
Мудрецька Л.Г. :
- Підготовка до друку монографії «Метаморфози французької ліричної опери». 200 с.
Василенко О.В.:

-

Музична культура народів Арктики (у складі міжнародного авторського колективу): Підручник для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації (1,5 а.л.)

2.2.розробка навчальних планів, підготовка тестових завдань, складання екзаменаційних вимог, навчально-методичних
посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на
освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм,
інших друкованих навчально-методичних праць
Мудрецька Л.Г. :
1.1. Підготовка до лекцій з дисципліни «Історія західноєвропейської музики» (протягом 2020/2021 н.р.).
1.2. Розробка тестових матеріалів та контрольних робіт для студентів денної форми навчання з дисципліни «Історія
західноєвропейської музики» (протягом 2020/2021 н.р.).
1.3. Підготовка до індивідуальних занять з дисциплін «Фах» та «Науково-дослідна робота» (протягом 2020/2021 н.р.).
1.4. Розробка матеріалів для забезпечення дистанційної форми навчання у зв’язку з карантином через COVID-19 у І-ІІ
семестрах 2020/2021 н.р.:
1.4.1. дисципліна, що передбачає групові форми роботи: «Історія західноєвропейської музики»;
1.4.2. дисципліна, що передбачає групові форми роботи: «Оперна драматургія»;
1.4.3. дисципліни, що передбачають індивідуальні форми роботи: «Фах», «Науково-дослідна робота»;
1.4.4. форми роботи: онлайн-лекції на платформі Zoom, письмові контрольні роботи, тестові роботи через googleформи, інформаційний та консультативний супровід студентів за допомогою e-mail, Telegram, Facebook
Messenger, телефонного зв’язку, індивідуальні заняття за допомогою названих засобів зв’язку;
1.4.5. підготовлені матеріали: відео- та аудіозаписи лекцій, презентації, конспекти лекцій, підбірки додаткових
матеріалів.
Вороніна М.О.
- Проходження навчання на онлайн-курсі «Методист онлайн-курсів» від EdMarket academy міжнародного «Центру онлайносвіти Нетологія-груп» та захист дипломного проекту (жовтень 2020 – січень 2021).
- Підготовка до лекцій з дисципліни «Історія західноєвропейської музики» (протягом 2020/2021 н.р.).
- Розробка тестових матеріалів та контрольних робіт для студентів денної форми навчання з дисципліни «Історія
західноєвропейської музики» (протягом 2020/2021 н.р.).
- Підготовка до індивідуальних занять з дисциплін «Фах» та «Науково-дослідна робота» (протягом 2020/2021 н.р.).

- Розробка матеріалів для забезпечення дистанційної форми навчання у зв’язку з карантином через COVID-19 у І-ІІ
семестрах 2020/2021 н.р.:
- дисципліна, що передбачає групові форми роботи: «Історія західноєвропейської музики»;
- дисципліни, що передбачають індивідуальні форми роботи: «Фах», «Науково-дослідна робота»;
- форми роботи: онлайн-лекції на платформі Zoom, письмові контрольні роботи, тестові роботи через google-форми,
інформаційний та консультативний супровід студентів за допомогою e-mail, Telegram, 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.
Пєшкової В. А.
- Підготовка до лекційних занять з дисципліни «Історія зарубіжної музики» ІІ курс
- Підготовка до семінарських занять з дисципліни «Історія зарубіжної музики» ІІ курс
- Розробка тестових завдань для модульних контролів з дисципліни «Історія зарубіжної музики» ІІ курс
- Підготовка до лекційних занять з дисципліни «Філософія музики» І курс (ОС «Магістр»)
- Підготовка до семінарських занять з дисципліни «Філософія музики» І курс (ОС «Магістр»)
- Розробка тестових завдань для модульних контролів з дисципліни «Філософія музики» І курс (ОС «Магістр»)
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 2-х та 3-х курсів (бакалаври).
Редагування, внесення змін до тестових завдань навчальної дисципліни ІСМК для студентів 2 курсів, виконавців, заочне
відділення.
Складання екзаменаційних вимог з ІСМК для 3-х курсів виконавських спеціалізацій.
Підготовка матеріалів до семінарських занять. Розробка семінару за новою книгою «Чайковський: Україна на карті
життя і творчості» (Київ, 2020).
Продовжена розробка презентацій лекцій для дистанційного навчання дисципліни ІСМК для студентів 2 курсів
(бакалаври) на платформі Zoom.
Продовжена розробка презентацій лекцій для дистанційного навчання дисципліни ІСМК для студентів 3 курсів
(бакалаври) на платформі Zoom.

3. Науково-організаційна робота
3.1.Організація та проведення, членство в оргкомітеті міжнародних, всеукраїнських, кафедральних науково-практичних
конференцій, семінарах, симпозіумах, круглих столах, науково-творчих та науково-методичних проєктах КМАМ
ім. Р. М. Глієра та інших установах:
Мудрецька Л.Г. :
- Автор
та організатор Міжнародного науково-творчого проєкту «Сучасне музикознавство та виконавство у
соціокультурному контексті» (15-23.11.2020 р., Сертифікат, наказ, програма).
- Автор, організатор та член оргкомітету Міжнародного науково-творчого проєкту «Музична культура сучасності: від
наукового осмислення до осмислення до репрезентації» (02.12.2019–15.01.2021 р., Сертифікат, наказ, програма).
- Член оркомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» (8-10 січня 2021 р.) в рамках
Науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового».
- Доповідь «Сучасні наукові підходи до модернізації курсу «Історії музики» на круглому столі «Виклики сьогодення:
існування та функціювання без обмежень. Просторово-часові фактори» у рамках ІІ Всеукраїнського науково-творчого
проєкту «Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного музикознавства до виконавської практики»
(21.11.2020).
- Участь (слухач) Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті
(пост)сучасності» 22 червня – 24 червня 2021 року. Сертифікат стажування на 30 год = 1 кредит.
Панова Н.А.
- Автор
та організатор Міжнародного науково-творчого проєкту «Сучасне музикознавство та виконавство у
соціокультурному контексті» (15-23.11.2020 р., Сертифікат, наказ, програма).
- Автор, організатор та член оргкомітету Міжнародного науково-творчого проєкту «Музична культура сучасності: від
наукового осмислення до осмислення до репрезентації» (02.12.2019–15.01.2021 р., Сертифікат, наказ, програма).
- Член оркомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» (8-10 січня 2021 р.) в рамках
Науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового».
- Доповідь «Концептуальні шляхи розвитку науки та музичної освіти» на круглому столі «Виклики сьогодення: існування
та функціювання без обмежень. Просторово-часові фактори» у рамках ІІ Всеукраїнського науково-творчого проєкту
«Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного музикознавства до виконавської практики» (21.11.2020).

-

Участь (слухач) Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному
(пост)сучасності» 22 червня – 24 червня 2021 року. Сертифікат стажування на 30 год = 1 кредит.

контенті

Тимченко-Бихун І.А.
- Автор
та організатор Міжнародного науково-творчого проєкту «Сучасне музикознавство та виконавство у
соціокультурному контексті» (15-23.11.2020 р., Сертифікат, наказ, програма).
- Автор, організатор та член оргкомітету Міжнародного науково-творчого проєкту «Музична культура сучасності: від
наукового осмислення до осмислення до репрезентації» (02.12.2019–15.01.2021 р., Сертифікат, наказ, програма).
- Член оркомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» (8-10 січня 2021 р.) в рамках
Науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового».
- Доповідь «Концептуальні шляхи розвитку науки та музичної освіти» на круглому столі «Виклики сьогодення: існування
та функціювання без обмежень. Просторово-часові фактори» у рамках ІІ Всеукраїнського науково-творчого проєкту
«Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного музикознавства до виконавської практики» (21.11.2020).
- Участь (слухач) Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті
(пост)сучасності» 22 червня – 24 червня 2021 року. Сертифікат стажування на 30 год = 1 кредит.
Петрова О.В.
- Доповідь «Концептуальні шляхи розвитку науки та музичної освіти» на круглому столі «Виклики сьогодення: існування
та функціювання без обмежень. Просторово-часові фактори» у рамках ІІ Всеукраїнського науково-творчого проєкту
«Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного музикознавства до виконавської практики» (21.11.2020).
- Член оркомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» (8-10 січня 2021 р.) в рамках
Науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового».
- Участь (слухач) Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті
(пост)сучасності» 22 червня – 24 червня 2021 року. Сертифікат стажування на 30 год = 1 кредит.
Вороніна М.О.
- Участь у організації ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» у рамках ІІІ
Міжнародного науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до репрезентації»
(січень 2021).

-

Організація та проведення 7 лекцій-зустрічей курсу зі змішаним форматом (онлайн/офлайн) «Музика у житті людини:
від Античності до сучасності» протягом жовтня 2020 – квітня 2021 (на платформі Zoom, у чаті Telegram та під час живих
зустрічей).

Бодіна-Дячок В.В.
Член оркомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» (8-10 січня 2021 р.) в рамках
Науково-творчого проекту «Музична культура сучасності: від наукового».
Василенко О.В.:
-

-

Участь у ІІІ Всеукраїнському науково-творчому проекті «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до
репрезентації» 15 грудня 2020 – 15 січня 2021 р. Сертифікат стажування на 60 годин (2 кредити)
Семінар-практикум «Фортепіанні сонати Прокоф’єва», керівник А. Ляхович 10 – 17 апреля 2021. Сертифікат стажування
на 30 год = 1 кредит
Участь (слухач) Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті
(пост)сучасності» 22 червня – 24 червня.
Участь у ІІ Всеукраїнському науково-творчому проекті «Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного
музикознавства до виконавської практики» 16 – 21 листопада 2020 р. Сертифікат стажування на 120 годин (4 кредити).
Участь (слухач) Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті
(пост)сучасності» 22 червня – 24 червня 2021 року. Сертифікат стажування на 30 год = 1 кредит.

ЧЛЕНКИНЯ ЖУРІ:
- Всеукраїнська музикознавча олімпіада «Сольфеджіада», Харків 20.04.2021.
- Всеукраїнський конкурс студентських науково-творчих робіт імені Н. О. Герасимової-Персидської НМАУ ім
Чайковського, 22.04.2021 (ІІІ тур – підсумковий) https://knmau.com.ua/nauka/konferentsiyi/
Пєшкової В. А.
- Проведення концерту з нагоди відкриття сезону у театрі «Київська опера» (12.09.2020)
- 5.Проведення концерту «Música. Pasión. Tango» у Київському планетарії (30.09.2020)
- 6. Проведення концерту «Música. Pasión. Tango» у Київському планетарії (29.11.2020)

4. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт, або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт, або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою;
керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів,
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських
мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності
на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво студентом, який брав участь в у конференціях тощо:
Тимченко-Бихун І.А.
- Участь студентів у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених
«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ» (14 травня 2021 року, участь дистанційна)
(МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ):
Кравченко Мілана Шонівна, студентка ІІІ курсу, бакалавр, спеціалізація «Музикознавство», Кліменко Ірина
Анатоліївна, студентка І курсу, магістратура, спеціалізація «Фортепіано», Кравченко Анна Станіславівна, студентка І
курсу, магістратура, спеціалізація «Спів академічний», заочне відділення.
Мудрецька Л.Г. :
- Підготовка студентки І к. магістратури Чеснокової А. («Фортепіано») до виступу з лекцією-презентацією під час
круглого столу «Музичний твір поза курсами історії та теорії музики» (спільна акція «науковий керівник-студент») у
рамках ІІ Всеукраїнського науково-творчого проекту «Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного
музикознавства до виконавської практики» (листопад 2020).
- Участь студентів у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених
«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ» (14 травня 2021 року, участь дистанційна)
(МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ):
Приказчикова Катерина, студентка І курсу, бакалавр, спеціалізація «Музикознавство».
Вороніна М.О.
- Підготовка студентки ІІІ к. Кравченко М. («Музикознавство») до виступу з лекцією-презентацією під час круглого столу
«Музичний твір поза курсами історії та теорії музики» (спільна акція «науковий керівник-студент») у рамках ІІ
Всеукраїнського науково-творчого проекту «Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного музикознавства
до виконавської практики» (листопад 2020).

Василенко О.В.:
Участь магістрів (наук. керівник Василенко О.В.) у роботі Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів
вищої освіти та молодих учених «Мистецька освіта: традиції, сучасність, перспективи», Криворізький Державний
педагогічний університет(14 травня 2021 року):
1) Ніщенко Артем Артурович. Особливості вокального амплуа комічного баритону на прикладі партії Папагено з опери
Моцарта «Чарівна Флейта» (у світовому виконавському досвіді). Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра,
магістр спеціалізації «Академічний спів».
2) Петронеллі Євген Михайлович. Сценічна та вокальна інтерпретація образу Жермона з опери Дж. Верді «Травіата» (на
прикладі постановок західноєвропейських театрів ХХ- початку ХХІ ст.). Київська муніципальна академія музики ім. Р.М.
Глієра, магістр спеціалізації «Академічний спів».
3) Маслюкова Єлизавета Володимирівна. «Духовні пошуки у пісенній творчості американської співачки Джанні Мітчелл».
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра, магістр спеціалізації «Спів естрадний».
Петрова О.В.
- Підготовка студентки ІІ к. бакалаврату Василюк О. («Музикознавство») до виступу з лекцією-презентацією під час
круглого столу «Музичний твір поза курсами історії та теорії музики» (спільна акція «науковий керівник-студент») у
рамках ІІ Всеукраїнського науково-творчого проекту «Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного
музикознавства до виконавської практики» (листопад 2020).
- Підготовка студентки ІІ к. бакалаврату Василюк О. («Музикознавство») до виступу на Міжнародній науково-практичній
конференції «Молоді музикознавці» (8-10 січня 2021 р.) в рамках Науково-творчого проекту «Музична культура
сучасності: від наукового».
Бодіна-Дячок В.В.
- Участь студентики Величко Алли (магістр 1 курс) у всеукраїнській студентській науково-практичній конференції КДПУ,
м. Кривий Ріг., 14 травня 2021 р. Тема доповіді: «Календарно-обрядовий фольклор як основа творчості гурту ДахаБраха:
синтез автентичного та сучасного».
5. Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної
ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії,

або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або
фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю):
Тимченко-Бихун І.А.
- Робота у персональному складі науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної 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 Науково-методичної 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-naukovo-metodichnih-komisijpidkomisij-sektoru-vishoyi-osviti-naukovo-metodichnoyi-radi-mon.
Розробка
стандарту
вищої
освіти
Доктор
філософії/Доктор мистецтва спеціальності «Музичне мистецтво» 025.
- Участь в зустрічі зі стейкхолдерами в конференції Zoom січень 2021 р. експертної комісії з акредитації Освітньо-наукової
програми «Музична культурологія» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 034 «Культурологія» освітнього ступеня
Доктор філософії НМАУ ім. П.І. Чайковського.
- Участь в зустрічі зі стейкхолдерами в конференції Zoom 16 лютого 2021 р. експертної комісії з акредитації Освітньопрофесійної програми «Музична культурологія» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 034 «Культурологія»
освітнього ступеня Магістр НМАУ ім. П.І. Чайковського.
- Участь в обговоренні Освітньо-професійної програми «Музична культурологія» першого рівня вищої освіти за
спеціальністю 034 «Культурологія» освітнього ступеня Бакалавр НМАУ ім. П.І. Чайковського.
- Участь в зустрічі з роботодавцями в конференції Zoom 5 березня 2021 р. експертної комісії з акредитації Освітньопрофесійної програми «Музична культурологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 034 «Культурологія»
освітнього ступеня Бакалавр НМАУ ім. П.І. Чайковського.
- Участь в обговоренні Освітньо-наукової програми «Педагогіка музичного мистецтва» підготовки здобувачів вищої освіти
третього (освітньо-наукового) рівня з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне
мистецтво) Криворізького державного педагогічного університету.

6. Підвищення кваліфікації, стажування
Вороніна М.О.
- Проходження навчання на онлайн-курсі «Методист онлайн-курсів» від EdMarket academy міжнародного «Центру онлайносвіти Нетологія-груп» та захист дипломного проекту (жовтень 2020 – січень 2021).
Тимченко-Бихун І.А.
- Підвищення кваліфікації: Цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web Of
Science», що був проведений компанією «Наукові публікації – Publ. Science». Тривалість циклу вебінарів – 10 годин.
Сертифікат №АА 2350/21.05.2021.
Пєшкової В. А.
- Проходження вебінару з підтримки себе та колег у стресовій ситуації від ГО «Ви. Мова.» (03.12.2020).
- Проходження вебінару «Цифрові права та безпека для дітей» від ГО «Ви.Мова» (03.03.2021).
Бодіна-Дячок В.В.
- 16.09.2020 р. участь у вебінарі «Дистанційна освіта при викладанні музичних дисциплін: власний дослід, проблеми,
виклики», дистанційно (сертифікат).
- 27-28.11.2020 р. участь у міжнародній науково-практичній конференції з культурології у Венеції (дистанційно),
надруковані тези у збірнику + сертифікат.
- 15 грудня – 15 січня 2021 р. участь у 3-му міжнародному науково-творчому проєкті «Музична культура сучасності: від
наукового осмислення до репрезентації» (сертифікат).
- 15 березня – 23 квітня 2021 р. участь у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації у галузі
музикознавства та музичної педагогіки на базі Одеської музичної академії (як слухач, дистанційно, сертифікат).
- Прослухано цикл вебінарів з науковометрії від компанії «Наукові публікації», 19-21.05.2021 р.
-

Участь у міжнародному дистанційному музикознавчому семінарі «Музикознавче слово в інформаційному контенті
(пост)сучасності», 22 червня – 24 червня 2021 р., Одеса, сертифікат.

7. Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:
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).
Член Київського вагнерівського товариства.
Василенко О.В. - Членкиня CUESC (Центру українсько-європейського наукового співробітництва); Членкиня НВМС
(Національна Всеукраїнська Музична Спілка).
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.
Член Київського вагнерівського товариства.
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 2020-2021 Н.Р.
Жорнова О.І., завідувачка кафедри
№

Вид роботи

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1
Методичне забезпечення навчального процесу
1.1. Підготовка до:
- лекцій до “Психології творчої діяльності”
- лекцій до “Музичної педагогіки”
- лекцій до “Музичної педагогіки” (з/в)
- лекцій до “Теорії і практика соціокультурної діяльності”
- лекцій до “Теорії і практика соціокультурної діяльності” (з/в)
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з “Музичної педагогіки”
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з “Музичної педагогіки” (з/в)
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з “Психології творчої діяльності”
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з науково-дослідної практики
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з “Теорії і практика соціокультурної діяльності”

- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з “Теорії і практика соціокультурної діяльності” (з/в)
1.2. Розробка засобів діагностування для проведення контролю знань:
- тестового комп’ютерного контролю з “Теорії а практики соціокультурної діяльності”, “Музичної педагогіки”
- тестового комп’ютерного контролю для з/в з “Теорії і практики соціокультурної діяльності” , “Музичної педагогіки”
1.3 Підготовка та проведення відкритої лекції за планом кафедри
1.6. Коригування робочої навчальної програми з дисципліни “Музична педагогіка”, “Теорія і практики соціокультурної
діяльності”
Коригування робочої навчальної програми з дисципліни “Музична педагогіка”, “Теорія і практики соціокультурної
діяльності” (з/в)
1.10. Навчально-методичні видання (на авторський колектив)
- підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін “Естетика”, “Педагогіка вищої школи”,
“Психологія творчої діяльності”, “Музична педагогіка” , “Теорія і практика соціокультурної діяльності”(спільно з Жорнової
О.І.)
- підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін “Естетика”, “Педагогіка вищої школи”,
“Психологія творчої діяльності”, “Музична педагогіка” , “Теорія і практика соціокультурної діяльності”(спільно з Жорнової
О.І.)(з/в)
1.16 Взаємовідвідування
- Взаємовідвідування занять викладачами кафедри
- Контрольні відвідування занять зав. кафедри
Профорієнтація
ІІ. НАУКОВА РОБОТА
1 Підготовка та видання друкованих праць
1.3. Наукові статті:
- у вітчизняному фаховому журналі чи фаховій збірці наукових праць
Жорнова О.І., Жорнова О.І., Соціально-психологічні засади становлення краудфандінгу в Україні: до постановки проблеми,
Психологія людини: Л. С. Виготський та сучасна наука : Збірник статей за редакцією М. В. Папучі. Випуск 2–3. Ніжин :
НДУ ім. М. Гоголя, 2020. - С. 242-261.

1.4. Матеріали конференцій, симпозіумів, семінарів:
М іжнародні конференції:
Жорновая Е.И., Жорновая О.И., Смена культурно-образовательных преференций акторов из кнр в культурнообразовательных условиях мультикультурности, Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV Міжнародної
наукової конференції, 5 листопада 2020 р., Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020, С. 48 -52.
Жорновая Е.И., Жорновая О.И., Культурно-исторический хронотоп китайско-украинской культуры (на примере киевской
муниципальной академии музыки им. Р. М. Глиэра) Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV
Міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р., Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020, С. 52-53.
Жорнова О.І., Жорнова О.І., Здатність до вирізнення токсичного контенту як відповідність рівня цифрових компетентностей
викладачів закладів вищої освіти потребам українського суспільства Збірник статей Восьмої міжнародної науковометодичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». Київ : Центр Вільної Преси, Академія
української преси, 2020. – С. 306-310.
Жорнова О.І., Жорнова О.І., Академічний концерт як феномен професійної підготовки майбутніх музикантів, Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції «Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні
студії» , Київ: КНУКіМ, 2021. – С. 88-91.
Подано до друку:
Жорнова О.І., Жорнова О.І., Формальна і неформальна освіта як подвійний ресурс розвитку нематеріальної культурної
спадщини
Жорнова О.І., Жорнова О.І., Перспективи запровадження інновацій в освітні дослідження (на прикладі гармонізації досвіду
обміну даними) Жорнова О.І., Жорнова О.І., Відкрита наука в українських закладах вищої освіти або про готовність
науково-педагогічних працівників до обміну дослідницькими даними: результати емпіричного дослідження
1.5. Наукові доповіді на міжнародних, всеукраїнських симпозіумах, семінарах
Китайська цивілізація: традиції та сучасність : XIV Міжнародна наукова конференція, 5 листопада 2020 р.,
- Смена культурно-образовательных преференций акторов из кнр в культурно-образовательных условиях мультикультурности,
- Культурно-исторический хронотоп китайско-украинской культуры (на примере киевской муниципальной академии музыки
им. Р. М. Глиэра)
Восьма міжнародна науково-методична конференція «Критичне мислення в епоху токсичного контенту»
- Здатність до вирізнення токсичного контенту як відповідність рівня цифрових компетентностей викладачів закладів вищої
освіти потребам українського суспільства
Міжнародна науково-практична конференція «Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні

студії» , Київ: КНУКіМ, 2021
- Академічний концерт як феномен професійної підготовки майбутніх музикантів.
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні,
нормативно-правові, педагогічні аспекти»
- Перспективи запровадження інновацій в освітні дослідження (на прикладі гармонізації досвіду обміну даними)
ІV Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний
ресурс: досвід, практики, інновації» (м. Київ, 20-21 травня 2021 р.)
- Формальна і неформальна освіта як подвійний ресурс розвитку нематеріальної культурної спадщини
Міжнародна літня школа Жана Моне «Європейська зелена угода та економіка замкненого циклу: виклики для України,
10 червня 2021 р., у форматі zoom-Конференції.
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “ Європейські виміри сталого розвитку”
- Відкрита наука в українських закладах вищої освіти або про готовність науково-педагогічних працівників до обміну
дослідницькими даними: результати емпіричного дослідження
ІІ Міжнародний он-лайн семінар “Початкова мистецька освіта сьогодення: світовий досвід” (сертифікат № 1615)
Вебінар WOS “Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання” 6.04.2021 (сертифікат)
Вебінар WOS “Відповідальна наукометрія” 5.04.2021 (сертифікат)
ІХ Міжнародна Болонська конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль
оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації» 22.12.2020, он-лайн (сертифікат)
Рішельє-форум (1 кредит ЄКТС, сертифікат)
3. Творчо-організаційна робота
3.13. Участь у професійних спілках
Асоціація політичних психологів України
ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА, ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНА РОБОТА
Організаційна робота кафедри
3.1 Виконання обов’язків завідувач кафедри
Участь у засіданнях кафедри
Участь у виховній роботі в студентському колективі

Жорнова О.І., професор кафедри
№

Вид роботи
І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Методичне забезпечення навчального процесу

1
1.1. Підготовка до:
- лекцій до “Естетики”
- лекцій до “Естетики” (з/в)
- лекцій до “Педагогіки вищої школи”
- лекцій до “Педагогіки вищої школи” (з/в)
- лекцій до “Психології творчої діяльності”
- лекцій до “Психології творчої діяльності” (з/в)
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з “Естетики”
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з “Педагогіки вищої школи”
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з “Психології творчої діяльності”
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з науково-дослідної практики
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з “Естетики” (з/в)
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з “Педагогіки вищої школи” (з/в)
- підготовка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з “Психології творчої діяльності” (з/в)
1.2. Розробка засобів діагностування для проведення контролю знань:
- тестового комп’ютерного контролю з “Естетики”, “Педагогіки вищої школи”, “Психології творчої діяльності”
- тестового комп’ютерного контролю для з/в з “Естетики”, “Педагогіки вищої школи”, “Психології творчої діяльності”
1.3 Підготовка та проведення відкритої лекції за планом кафедри
1.6. Коригування робочої навчальної програми з дисципліни “Естетика”, “Психологія творчої діяльності”, “Педагогіка вищої школи”
Коригування робочої навчальної програми з дисципліни “Естетика”, “Психологія творчої діяльності”, “Педагогіка вищої школи” (з/в)
1.10. Навчально-методичні видання (на авторський колектив)
- підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін “Естетика”, “Педагогіка вищої школи”, “Психологія
творчої діяльності”, “Музична педагогіка” , “Теорія і практика соціокультурної діяльності”(спільно з Жорнової О.І.)
- підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін “Естетика”, “Педагогіка вищої школи”, “Психологія
творчої діяльності”, “Музична педагогіка” , “Теорія і практика соціокультурної діяльності”(спільно з Жорнової О.І.)(з/в)
1.16 Взаємовідвідування
- Взаємовідвідування занять викладачами кафедри
Профорієнтація
ІІ. НАУКОВА РОБОТА
1 Підготовка та видання друкованих праць
1.3. Наукові статті:

- у вітчизняному фаховому журналі чи фаховій збірці наукових праць
Жорнова О.І., Жорнова О.І., Соціально-психологічні засади становлення краудфандінгу в Україні: до постановки проблеми,
Психологія людини: Л. С. Виготський та сучасна наука : Збірник статей за редакцією М. В. Папучі. Випуск 2–3. Ніжин : НДУ ім. М.
Гоголя, 2020. - С. 242-261.
1.4. Матеріали конференцій, симпозіумів, семінарів:
М іжнародні конференції:
Жорновая Е.И., Жорновая О.И., Смена культурно-образовательных преференций акторов из кнр в культурно-образовательных
условиях мультикультурности, Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV Міжнародної наукової конференції, 5
листопада 2020 р., Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020, С. 48 -52.
Жорновая Е.И., Жорновая О.И., Культурно-исторический хронотоп китайско-украинской культуры (на примере киевской
муниципальной академии музыки им. Р. М. Глиэра) Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV Міжнародної
наукової конференції, 5 листопада 2020 р., Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020, С. 52-53.
Жорнова О.І., Жорнова О.І., Здатність до вирізнення токсичного контенту як відповідність рівня цифрових компетентностей викладачів
закладів вищої освіти потребам українського суспільства Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції
«Критичне мислення в епоху токсичного контенту». Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. – С. 306-310.
Жорнова О.І., Жорнова О.І., Академічний концерт як феномен професійної підготовки майбутніх музикантів, Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції «Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії» ,
Київ: КНУКіМ, 2021. – С. 88-91.
Подано до друку:
Жорнова О.І., Жорнова О.І., Формальна і неформальна освіта як подвійний ресурс розвитку нематеріальної культурної спадщини
Жорнова О.І., Жорнова О.І., Перспективи запровадження інновацій в освітні дослідження (на прикладі гармонізації досвіду обміну
даними) Жорнова О.І., Жорнова О.І., Відкрита наука в українських закладах вищої освіти або про готовність науково-педагогічних
працівників до обміну дослідницькими даними: результати емпіричного дослідження
1.5. Наукові доповіді на міжнародних, всеукраїнських симпозіумах, семінарах
Китайська цивілізація: традиції та сучасність : XIV Міжнародна наукова конференція, 5 листопада 2020 р.,
- Смена культурно-образовательных преференций акторов из кнр в культурно-образовательных условиях мультикультурности,
- Культурно-исторический хронотоп китайско-украинской культуры (на примере киевской муниципальной академии музыки им. Р. М.
Глиэра)
Восьма міжнародна науково-методична конференція «Критичне мислення в епоху токсичного контенту»
- Здатність до вирізнення токсичного контенту як відповідність рівня цифрових компетентностей викладачів закладів вищої освіти
потребам українського суспільства
Міжнародна науково-практична конференція «Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії» , Київ:
КНУКіМ, 2021
- Академічний концерт як феномен професійної підготовки майбутніх музикантів.
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативноправові, педагогічні аспекти»
- Перспективи запровадження інновацій в освітні дослідження (на прикладі гармонізації досвіду обміну даними)

ІV Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс:
досвід, практики, інновації» (м. Київ, 20-21 травня 2021 р.)
- Формальна і неформальна освіта як подвійний ресурс розвитку нематеріальної культурної спадщини
Міжнародна літня школа Жана Моне «Європейська зелена угода та економіка замкненого циклу: виклики для України,
10 червня 2021 р., у форматі zoom-Конференції.
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “ Європейські виміри сталого розвитку”
- Відкрита наука в українських закладах вищої освіти або про готовність науково-педагогічних працівників до обміну дослідницькими
даними: результати емпіричного дослідження
Вебінар WOS “Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання” 6.04.2021 (сертифікат)
Вебінар WOS “Web of Science у новому інтерфейсі” 7.04.2021 (сертифікат)
ІХ Міжнародна Болонська конференція “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: роль
оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації» 22.12.2020, он-лайн (сертифікат)
Рішельє-форум (1 кредит ЄКТС, сертифікат)
3. Творчо-організаційна робота
3.13. Участь у професійних спілках
Асоціація політичних психологів України
ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА, ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНА
РОБОТА
Організаційна робота кафедри
Виконання обов’язків секретаря кафедри
Участь у засіданнях кафедри
Участь у виховній роботі в студентському колективі

Гуменюк Т.К., професор
№

Вид роботи

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1
Методичне забезпечення навчального процесу
1.1. Підготовка до:
- лекцій до навч. дисципліни “ ”
- підготовка методичних матеріалів до семінарських занять навч. дисципліни
1.6.

Коригування робочої навчальної програми з дисципліни “ ФІЛОСОФІЯ»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ”
1.16 Взаємовідвідування
- Взаємовідвідування занять викладачами кафедри
1.

ІІ. НАУКОВА РОБОТА
Наукові статті:
- в базі даних «Scopus», «Web of science» та журналах з високим Impact-фактором
Cultural diplomacy in modern international relations: The influence of digitalization Gumenyuk, T.( у співавторстві)Journal of Theoretical
and Applied Information Technology, 2021, 99(7), стр. 1549–1560
Cultural diplomacy in modern international relations: The influence of digitalization Gumenyuk, T.( у співавторстві), … Journal of
Theoretical and Applied Information Technology, 2021, 99(7), стр. 1549–1560
Overcoming the modern socio-cultural crisis - From postmodern to post-postmodern: Theoretical aspects Gumenyuk, T.,(у
співавторстві).International Journal of Criminology and Sociology, 2021, 10, стр. 745–752
Journal of Management Information and Decision Sciences Том 24, Выпуск 2, Страницы 1 – 10 -2021
STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROCESS IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS Humeniuk T ( у співавторстві..)

Journal of Education and e-Learning ResearchОткрытый доступТом 7, Выпуск 4, Страницы 456 – 463 -2021
Distance E-learning in the system of professional development of corporation managers: Challenges of COVID-19 (. Gumenyuk T. у
співавторстві)
Conference Paper
Problems of Cultural Heritage Preservation in the Context of the Armed Conflict Growth
Gumeniuk, T.(у співавторстві)
IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2020, 575 IFIP, стр. 31–44
Entrepreneurship model for creation of designer competences in the process of professional training
Gumenyuk, T. (у співавторстві) Journal of Entrepreneurship Education, 2019, 22(6)
- у вітчизняному фаховому журналі

2.
.



СИМУЛЯКРОВИЙ НАРАТИВ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІСТОРІЇ В КУЛЬТУРІ ПОСТТОТАЛІТАРНОГО ПРОСТОРУ ( у
співавт - Культура і мистецтво сучасному світі -22- 2021 –с.45-58)
Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, довідників тощо

Рецензія
Теоретичне переосмислення феномену фестивації у сучасному культурознавстві
(Рецензія на монографію: Бабушка Л. Д. Фестивація як комунікативний апропріатор глобалізаційних інтересів у культуротворчому
просторі. Київ : Видавець ПП Лисенко М. М., 2020. 272 с (Питання культурології - 2020 • 36 • 280-282 с.)
.

.

Рецензія
Збереження бібліотечних фондів: сучасний погляд на історію та стан проблеми .(Рецензія на видання: «Консервація і зберігання
документів» : практикум / Ю. І. Горбань. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 156 с9Р
(«Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» - 6 – 2020 - с.123-124
Рецензія на монографію:
Бенч Ольга Григорівна Актуалізація звичаєвої традиції в хоровій культурі України ( суспільні форми буття, композиторська та
виконавська творчість – Київ -2-21 -445с.)

Рецензія на монографію:
ХОРЕОЛОГІЯ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА (Рецензія на монографію: Чепалов О. І.
Хореологія : статті та лекції. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 228 с.) - Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»
№ 44 (2021)
3.

.

.

Наукові доповіді на міжнародних,
всеукраїнських симпозіумах, семінарах
- всеукраїнської, конференції академії
Гуменюк Т. К. КОМУНІКАТИВНІСТЬ МИСТЕЦТВА У ДОБУ ДІДЖИМОДЕРНІЗМУ: КРЕАТИВНА СВІДОМІСТЬ І «НОВІ»
МЕДІА..(ІНФОРМАЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ – тези доповіді Матеріали Четвертої міжнародної наукової конференції 20–22 травня 2021 р... Київ КНУКіМ, 350 с. )
Гуменюк Т. К. ФОЛЬКЛОРИЗМ В КУЛЬТУРІ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: СУТНІСТЬ, КАТЕГОРІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
– тези дповіді -(Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі,
культурологічні студії» / Materials of the International scientific-practical conference «Music in dialogue with the modernity: studios of
educational, art history, culturological». Київ: КНУКіМ, 2021. – 384 с)
Гуменюк Тетяна доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України, проректор з науково-методичної
роботи, Київський національний університет культури і мистецтв КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ: ОСВІТА ЯК
ІНСТРУМЕНТ М’ЯКОЇ СИЛИ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ –тези доповіді
(V Міжнародна науково-практична конференція: «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних
відносин - 21–22 КВІТНЯ 2021 р.с.5-7)
Робота в редакціях (редколегіях) наукових
(фахових) виданнях
Головний редактор збірника наукових праць КНУКІМ
"Культура і мистецтво у сучасному світі"
(Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 збірник включено до Переліку наукових фахових видань
України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата науу)
Заступник головного редактора збірника наукових праць КНУКІМ
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»
(Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р. Вісник затверджено як наукове фахове видання України, в
якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.)
Член редколегії наукового журналу Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво
(Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України No420 від 15.04.2021 науковий журнал включено до категорії «Б»
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук у галузі знань «Мистецтвознавство» зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтв»)

6. УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЙ МОН УКРАЇНИ
Член експертної комісії зі спеціальності 034 – Культурологія
1. Гуменюк Т. К.
Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН
України

1.

Гуменюк Т. К.,

протягом
року

7. УЧАСТЬ У РОЗРОБЦІ ОСВІТНІХ І НАУКОВО-ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
2020-2021
Члени проектної групи і розробник Освітньо-наукової
Н. р.
програми спеціальності 034 «Культурологiя» (ОНП «Доктор
філософії»)
(ОНП успішно акредитована у грудні 2020 року)

м. Київ, МОН України

м. Київ, КНУКіМ,
кафедра івент-менту та індустрії
дозвілля

Кривошея Т.О., професор
№

Вид роботи

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1
Методичне забезпечення навчального процесу
1.1. Підготовка до:
- лекцій курсу «Філософія»
- лекцій курсу «Теорія та історія світової та вітчизняної культури»
Розробка засобів діагностування для проведення контролю знань:
1.2.
1.6.
1.10.

- екзаменаційних білетів з «Філософії»
Коригування робочої навчальної програми з дисципліни «Теорія та історія світової та вітчизняної культури»

Навчально-методичні видання (на авторський колектив)
- підготовка і видання індивідуальних завдань: рефератів, курсових, робіт, модульних контрольних з «Теорії та історії
світової та вітчизняної культури»
ІІ. НАУКОВА РОБОТА
1 Підготовка та видання друкованих праць
3
Участь у наукових конференцій, робота в редакціях наукових журналів
3.2 Робота в редакціях (редколегіях) наукових
(фахових) виданнях
- член редколегії

5. Участь у захисті дисертацій
5.1
Опонування докторської дисертації
6
Інші види наукового навантаження
6.2.
Участь в роботі журі конкурсів наукових робіт
6.3.

Перевірка конкурсних (творчих) робіт
ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА, ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНА

РОБОТА
1 Організація наукових конференцій
1.1. Організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад на базі Академії та інших установ:
Організаційна робота кафедри
Участь у засіданнях кафедри

Юферова Г. В., старший викладач
№

Вид роботи

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1
Методичне забезпечення навчального процесу
1.1. Підготовка до:
- практичного заняття з дисциплін:
«Основи композиції», «Аранжування та інструментування», «Аранжувальні станції- синтезатори»
- підготовка методичних матеріалів до семінарських занять, виробничої
практики, самостійної роботи студентів
1.2. Розробка засобів діагностування для проведення контролю знань:
- на державний екзамен з дисципліни «Аранжування та інструментування» для бакалаврів 4 курсу.
1.3 Підготовка та проведення: відкритої лекції:
- за планом факультету (кафедри)
1.10.
Навчально-методичні видання (на авторський колектив)
- підготовка комп’ютерного програмного
забезпечення навчальних дисциплін «Основи композиції», «Аранжування та інструментування», «Аранжувальні станціїсинтезатори»

1.16 Взаємовідвідування
- Взаємовідвідування занять доцента кафедри Тучинської Т.І. («Комп’ютерні технології в музичному мистецтві»)
ІІ. НАУКОВА РОБОТА
1 Підготовка та видання друкованих праць
1.5. Наукова доповідь на тему: «Музичні комп’ютерні технології: від самоорганізаційних процесів до системного наукового
дослідження» на
Міжнародному дистанційному науковому круглому стілі «Діалог культур у полікультурному просторі сучасності» / 27.05.2021
1.6. Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів,
наукових статей, тематичних планів тощо.
Експертний висновок щодо навчальних посібників:
1. А. Прімакова «Синтезатор: крок за кроком»
2. Є. Марчук «Човен моїх надій»
4. Захист дисертацій
4.2.

Захист кандидатської дисертації (РhD) 02.04.2021
Тема дисертації «Музичні комп’ютерні технології в комунікаційних процесах у сучасній українській музиці»
6
Інші види наукового навантаження
6.3.
Перевірка конкурсних (творчих) робіт композитрів-здобувачів на отримання премії ім. В.Косенка
ІІІ ТВОРЧА РОБОТА
3.
Творчо-організаційна робота
3.1. Звукозапис для потреб навчального
закладу \ 27 травня 2021 року, Біла зала КМАМ ім.Р.М.Глієра
3.2.
Підготовка до друку та випуск спецвидань
3.9.

Підготовка студента до творчих заходів: Міжнародний \ Dusyak Maria - (Kyiv, Ukraine, Сategory D, The best arrangement)
1st International online competition of jazz performers «International Jazz Bridge 2021»

3.14. Участь у комітетах

по присудженню мистецьких премій

Журавель О.О. викладач
№

Вид роботи

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1
Методичне забезпечення навчального процесу
1.1. Підготовка до:
-практичного, семінарського і індивідуального заняття
- підготовка методичних матеріалів до практичних занять навчальної. дисципліни «Фізичне виховання» (виробничої
практики, самостійної роботи студентів)
1.6.

Коригування робочої навчальної програми
з дисципліни «Фізичне виховання»
1.10 Написання і підготовка методичних матеріалів до семінарських, практичних, практик і самостійної роботи студентів: «Самостійні
заняття з фізичної культури студентської молоді».
До самостійної роботи студентів над програмним матеріалом ( до вивчення окремих тем розділів навчальної дисципліни)
1.16 Взаємовідвідування
- Взаємовідвідування занять викладачами кафедри
Кулік П. О., викладач
Вид роботи
І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1
Методичне забезпечення навчального процесу
1.1. Підготовка до:
- практичного,
семінарського
і індивідуального заняття:
Практичні заняття з дисциплін Інструментування та аранжування (ІІІ-IV курс ОКР бакалавр 66 год., І курс ОКР магістр 18 год.),
Аранжувальні станції синтезатори (IV курс ОКР бакалавр 30 год.)
Аранжування (ІІІ курс ОКР бакалавр 18 год., IV курс ОКР бакалавр 33 год.)
Практика аранжування (І курс ОКР магістр 18 год.)

1.2. Розробка засобів діагностування для проведення контролю знань:
- тестового комп’ютерного контролю:
Тести по темі «Нотація ударних інструментів»
1.6.
Коригування робочої навчальної програми з дисциплін: Аранжування (ОКР бакалавр), Інструментування та аранжування (ОКР
магістр), Практика аранжування (ОКР магістр)
- підготовка комп’ютерного програмного
забезпечення навчальних дисциплін
ІІІ ТВОРЧА РОБОТА
2 Написання творів, аранжування, оркестрування, обробки тощо
2.4.
Перекладення: “Bard’s song” для голосу та фортепіано (клавір 9 ст.)
2.5.
Оркестрування
та
аранжування оригінальних творів для великого складу симфонічного оркестру: Оркестрування
“Desert Rose” для симфо-рок оркестру (партитура 21 ст.)
3. Творчо-організаційна робота
3.1.
Звукозапис для
потреб навчального закладу: звукозапис партій саксофонів для фонограм аранжувань учасників концерту
28.05.21, додаткове зведення фонограм
3.9. Підготовка студента до творчих заходів
ЗВО: Концерт студентських аранжувань 28.05.21, 6 студентів представлено
ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА, ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНА
РОБОТА
2 Організаційно-творча робота (творчі заходи)
2.2. Підготовка та організація творчих вечорів:
Концерт студентських аранжувань 28.05.21 (у співпраці з Тучинською Т. І. та Юферовою Г. В.)

