


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Олійник О. Л. 

голова організаційного комітету, народний артист України, кандидат 

мистецтвознавства, професор, ректор ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Самойленко О. І. 

доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи 

ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Осадча С. В. 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та 

музичної етнографії ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Могілевська І. М. 

голова профспілкової організації, кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри концертмейстерства ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Майденберг-Тодорова К. І. 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики та композиції, 

старший лаборант наукової частини ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Стрильчук О. С. 

кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри історії музики та  

музичної етнографії ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Дребот М. 

голова студентської профспілкової організації, магістрант кафедри народних 

інструментів ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Грекул С. 

здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії   

ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Женжуренко І. 

здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії   

ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Яцула Г 

старший лаборант наукової частини ОНМА імені А. В. Нежданової. 
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26 КВІТНЯ (ПОНЕДІЛОК) 

 

 

10.00 – 14.00 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ДЕННЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Модератори: Майденберг-Тодорова К. І., Стрильчук О. С. 

 

 

Вітання 
ректора Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, кандидата 

мистецтвознавства, професора, народного артиста України 

Олійника Олександра Леонідовича 

 

Вступне слово 
проректора з наукової роботи Одеської національної музичної 

 академії імені А. В. Нежданової, 

доктора мистецтвознавства, професора 

Самойленко Олександри Іванівни 

 

 

Панченко Юліана. 

Аспірантка кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, 

в. о. професора, Заслужена артистка України Тетяна Григорівна Захарчук. 

Персоналія Г. А. Поліванової в традиціях кафедри сольного співу Одеської 

консерваторії-академії. 

 

Мархоброд В'ячеслав.  

Магістрант кафедри сольного співу факультету заочної та магістерської 

підготовки Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, в. о. професора, Заслужена 

артистка України Тетяна Григорівна Захарчук. 

Виконавські досягнення Б.Гмирі та Є.Іванова як апогей реалізації методичних 

засад вокальної школи П.Голубєва. 

 

Балабуха Сергій. 

Студент 3 курсу кафедри теорії та історії культури історико-теоретичного 

факультету Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента Ганна Миколаївна 

Гадецька. 

Шлях героїзації та біографічні інверсії в просторі байопіку «Рей» Тейлора 

Гекфорда: від музиканта до героя нації. 
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Саф'ян Дзвенислава. 

Студентка 4 курсу кафедри історії української музики та музичної 

фольклористики історико-теоретичного факультету Національної музичної 

академії імені П. І. Чайковського. Науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, в. о. професора Олена Василівна Сакало. 

Образ Кардильяка в опері «Кардильяк» Пауля Гіндеміта в аспекті 

інтерпретації ренесансної типології героя. 

 

Юрчак Юлія.  

Магістрантка кафедри історії музики та музичної етнографії факультету заочної 

та магістерської підготовки Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор 

Олександра Іванівна Самойленко.  

«Contemporary dance» як нова модифікація балетного жанру (на прикладі 

постановки Матса Ека «Дим»). 

 

Мазілова Юлія. 

Магістрантка кафедри історії музики та музичної етнографії факультету заочної 

та магістерської підготовки Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор 

Олександра Іванівна Самойленко. 

Одночастинна програмна композиція як авторський жанр творчості 

Г. Канчеллі. 

 

Титова Марія. 

Магістрантка кафедри теорії музики історико-теоретичного факультету 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Науковий керівник 

– кандидат мистецтвознавства, доцент Тетяна Володимирівна Філатова. 

Концерти до ювілею Петеріса Васкса: сторінки хорової музики. 

 

Шадько Максим. 

Аспірант кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, доцент Аділя Абдуллівна Мізітова. 

Ефект резонансу у фортепіанній музиці Г. Кауелла. 

 

Романчук Яна. 

Студентка 2 курсу кафедри теорії музики Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, 

доцент Ірина Геннадіївна Тукова. 

Основи теорії спектралізму від Жерара Грізе. 
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Хотюн Альона. 

Магістрантка кафедри історії та теорії музики Дніпропетровської академії 

музики імені М. Глінки. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, 

професор Ігор Михайлович Приходько. 

Формування музичного простору в «On the transmigration of souls» 

Дж.К.Адамса. 

 

Коломацький Павло.  

Студент 1 курсу кафедри теорії музики та композиції фортепіанно-теоретичного 

та вокального факультету Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 

Оксана Володимирівна Сергієва.  

Хоровий диптих «Давидові псалми» для мішаного хору a'cappella Ірини 

Алексійчук: задум та його втілення. 

 

Тимощук Анастасія.  

Студентка 1 курсу кафедри теорії музики та композиції фортепіанно-

теоретичного та вокального факультету Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 

Оксана Володимирівна Сергієва.  

Хорова мініатюра «Комп'ютерна між-народна пісня кладова знань або 

звернення до Гуглу» Анни Копійки в контексті сучасності. 

 

 

 

14.00 –15.00 – ПЕРЕРВА 

 

 

 

 

 

15.00 – 18.00 

ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 

 

Модератори: Яцула Анна, Женжуренко Інна.  

 

Курочкіна Мар'яна.  

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії фортепіанно-

теоретичного факультету Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 

Ольга Костянтинівна Щербакова. Науковий консультант – доктор філологічних 

наук, професор Наталія Володимирівна Петлюченко. 

Creative Interactions of the Members of the Borodin Quartet. / Творчі взаємодії 

учасників квартету імені Бородіна. 
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Cавонюк Ганна. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор 

мистецтвознавства, професор Олександра Іванівна Самойленко. Науковий 

консультант – доктор філологічних наук, професор Наталія Володимирівна 

Петлюченко. 

Ukrainian Passion in the Context of World Art as Genre Phenomenon. / Українські 

пасіони в контексті світового мистецтва як жанровий феномен. 

 

Віла-Боцман Олександр. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор 

мистецтвознавства, професор Євгенія Миколаївна Бондар. Науковий консультант 

– доктор філологічних наук, професор Наталія Володимирівна Петлюченко. 

Mastering elements of modern musical language at choir classes. / Засвоєння 

елементів сучасної музичної мови в навчальному хорі. 

 

Бєлкіна Маргарита.  

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії диригентсько-хорового 

факультету Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Науковий керівник – доцент, в. о. професора, кандидат мистецтвознавства 

Валентина Володимирівна Гузєєва. Науковий консультант – доктор філологічних 

наук, професор Наталія Володимирівна Петлюченко. 

Neorethoric in creations of Paul Hindemith based (on 1st, 8th and 12nd madrigals) / 

Неориторика у творчості Пауля Хіндеміта (на прикладі 1, 8 та 12 мадригалів)". 

 

Чайка Поліна. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, в.о. доцента Олена Петрівна Кучма. Науковий консультант – 

доктор філологічних наук, професор Наталія Володимирівна Петлюченко. 

Academical music violin performing art of the 21st century: technical aspect. / 

Академічне музичне скрипкове виконавство XXI століття: технічний аспект. 

 

Женжуренко Інна. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор 

мистецтвознавства, професор Олександра Іванівна Самойленко. Науковий 

консультант – доктор філологічних наук, професор Наталія Володимирівна 

Петлюченко. 

Oriental dialogues in Gustav Holst's art. / Орієнтальні діалоги у творчості Густава 

Холста. 
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Власополов Юрій.  

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової, директор КЗПСО «Мистецька хорова 

школа імені С. К Крижановського м. Одеси». Науковий керівник – доктор 

мистецтвознавства, професор Світлана Вікторівна Осадча. Науковий 

консультант – доктор філологічних наук, професор Наталія Володимирівна 

Петлюченко. 

Spiritual Compositions of Georgy Sviridov in the Context of the Traditions of 

Orthodox Liturgical-Singing Culture. / Духовні твори Георгія Свиридова у 

контексті традицій православної богослужбової співочої культури. 
 

Дружинін Сергій. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії, асистент диригента 

оперної студії, викладач кафедри оркестрових струнних інструментів та оперно-

симфонічного диригування Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор 

Світлана Вікторівна Осадча. Науковий консультант – доктор філологічних наук, 

професор Наталія Володимирівна Петлюченко. 

Introduction to Brian's Havergal symphony life. / Вступ до симфонічного життя 

Брайана Хавергала. 

 

Базан Олена. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії, старший викладач 

кафедри камерного ансамблю Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – доцент кафедри камерного ансамблю Ольга 

Костянтинівна Щербакова. 

Семантика гобоя у творах Віталія Губаренко та Ірини Губаренко. 

 

Юань Синь. 

Аспірантка кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 

yніверситетy мистецтв імені I. П. Котляревського. Науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, доцент Наталія Василівна Полікарпова. 

Специфіка інтерпретації партії Агрипіни з однойменної опери Г. Генделя. 

 

Чжан Юань. 

Аспірант творчої аспірантури Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, 

в. о. професора Марина Юріївна Северинова. 

Мотет як відкрита форма: концепція перетворення у духовній музиці Антона 

Брукнера. 
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Ван Чжень. 

Аспірантка творчої аспірантури Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, 

в. о. професора Марина Юріївна Северинова. 

Традиції Gesamtkunstwerk в камерно-вокальній творчості Гуго Вольфа. 

 

Шань Юйнань. 

Аспірант кафедри історії світової музики Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, 

професор Валерія Борисівна Жаркова. 

Основні вектори стильових пошуків у вокальних мініатюрах Д. Мійо в 20-ті 

роки ХХ ст. 

 

 

 

 

27 КВІТНЯ (ВІВТОРОК) 

 

10.00 – 14.00 – ДЕННЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Модератори: Шпитальна Ірина, Дельнецька Сабіна. 

 

Міненко Катерина. 

Студентка 4 курсу кафедри теорії та історії культури історико-теоретичного 

факультету Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Тишко Сергій 

Віталійович. 

Бажання нових вражень, або «ген спраги мандрівок» у творчій біографії М. 

Глінки. 

 

Шпитальна Ірина. 

Аспірантка кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної 

музичної академії імені А.В. Нежданової. Науковий керівник – доктор 

мистецтвознавства, професор Олександра Іванівна Самойленко. 

Акордеонне виконавство як ігровий феномен у контексті герменевтичного 

підходу. 

 

Возіянова Ольга. 

Аспірантка кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, доцент Ірина Леонідівна Іванова. 

Виконавська діяльність К. М. Вебера в контексті «блискучого стилю» 

віртуозів. 
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Пучко-Колесник Микола. 

Магістрант кафедри теорії та історії культури історико-теоретичного, 

композиторського та іноземних студентів факультету Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського. Науковий керівник – доктор філософії, 

професор Максим Олегович Тимошенко. 

Нейромережеві технології штучного інтелекту в сучасній музиці. 

 

Самбор Діана. 

Магістрантка кафедри спеціального фортепіано факультету заочної та 

магістерської підготовки Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – доцент, кандидат мистецтвознавства 

Валерія Борисівна Марік.  

Сьома соната Прокоф'єва: виконавський аспект. 

 

Круліковська Яна.  

Студентка 3 курсу відділу «Теорія музики» Хмельницького музичного коледжу імені 

В. Заремби. Науковий керівник – викладач-методист Тетяна Арсенівна Бєляєва. 

Г. Ф. Телеман та його «Тафельмюзік».  

 

Фролова Вікторія.  

Студентка 3 курсу кафедри теорії музики історико-теоретичного факультету 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Науковий керівник 

– кандидат мистецтвознавства, доцент Віра Борисівна Артем‘єва.  

Авторський підхід до жанру серенади у творчості Ейноюхані Раутаваари. 

 

Дельнецька Сабіна. 

Студентка 1 курсу кафедри історії музики та музичної етнографії фортепіанно-

теоретичного факультету Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор 

Світлана Вікторівна Осадча. 

Поліжанровість як актуальна властивість музичної культури на прикладі 

опери-реквієму «Йов». 

 

Кухар Марія. 

Студентка 2 курсу відділення бакалаврату (фортепіано) Хмельницького музичного 

коледжу імені В. І. Заремби. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства 

Ірина Андріївна Вавренчук. 

Сучасна українська дитяча музика для фортепіано на прикладі творчості 

М. Ластовецького. 
 
Ткач Христина. 
Магістрантка кафедри оркестрових духових та ударних інструментів факультету 
заочної та магістерської підготовки Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Юрій 
Євгенович Семенов.  
Басетгорн як романтичний інструмент: від класики до авангарду. 
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Альбрехт Єлизавета.  
Випускниця кафедри історії музики та музичної етнографії фортепіанно-

теоретичного факультету Одеської національної музичної академії імені А. В. 

Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента 

Кучма Олена Петрівна.  

Творча діяльність Владислава Коршунова у контексті музичної культури 

Миколаївщини. 

 

Кожокар Тетяна. 

Студентка 4 курсу кафедри історії музики та музичної етнографії фортепіанно-

теоретичного та вокального факультету Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 

Юрій Євгенович Семенов. 

«Вічний образ» Жанни д’Арк у музиці. 

 

Плотніков Дмитро. 

Магістрант кафедри хорового диригування факультету заочної та магістерської 

підготовки Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ірина Олександрівна 

Шатова. 

Nelson-messa Й. Гайдна у виконавській традиції Одеської хорової школи.  

 

Шейко Ганна. 

Магістрантка кафедри хорового диригування факультету заочної та 

магістерської підготовки Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 

Ірина Олександрівна Шатова. 

Теоретичні основи хорового інтонування: порівняльний аналіз концепцій 

П. Чеснокова та К. Пігрова. 

 

Воронко Іоанн. 

Магістрант кафедри хорового диригування факультету заочної та магістерської 

підготовки Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ірина Олександрівна 

Шатова. 

Хорові твори Д. Загрецького: виконавський аспект. 

 

Дудар Олена. 

Студентка 3 курсу кафедри хорове диригування оркестрово-диригентського 

факультету Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Євгенія Миколаївна 

Бондар. 

Передача досвіду від покоління до покоління. Удосконалення та 

індивідуалізація основної методики класу викладачів одеської музичної 

академії відділу хорове диригування (Шип В. І., Горчакова В. Н., Бондар Є. М.). 
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14.00 –15.00 – ПЕРЕРВА 

 

 

15.00 – 18.00 – ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 

 

Модератори: Грекул Світлана, Болдирєва Дар'я. 

 

 

Дашак Євген.  

Здобувач кафедри історії світової музики, старший викладач кафедри спеціального 

фортепіано №2, провідний концертмейстер Національної музичної академії 

України імені П. І. Чайковського. Науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, професор Лариса Сергіївна Неболюбова. 

«Шість п’єс для фортепіано» Йозефа Маркса в контексті жанрово-стильових 

пошуків початку ХХ століття. 

 

Грекул Світлана. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор 

мистецтвознавства, професор Олександра Іванівна Самойленко. 

Ідея автора та її значення в сучасному музикознавстві. 

 

Збаравський Миколай. 

Студент 2 курсу відділення бакалаврату (ударні інструменти) Хмельницького 

музичного коледжу імені В. І. Заремби. Науковий керівник – викладач-методист 

Тетяна Петрівна Круліковська. 

Універсальність ударної установки в сучасному музичному виконавстві. 

 

Макієнко Степан. 

Асистент-стажист вокального та диригентського факультету кафедри оперно-

симфонічного диригування Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського. Науковий керівник – заслужений діяч мистецтв, народний 

артист України, професор Аллiн Григорович Власенко. 

Діяльність диригента. Психологічний аспект діяльності диригента на прикладі 

художнього твору Федеріко Фелліні «Репетиція оркестру». 

 

Бонар-Коломия Еліна. 

Магістрантка кафедри сольного співу факультету заочної та магістерської 

підготовки Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга Володимирівна 

Вороновська. 

Біблійна тема в опері Дж. Верді «Набукко» в контексті художніх шукань епохи. 
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Болдирєва Дарія. 

Студентка 2 курсу кафедри історії музики та музичної етнографії фортепіанно-

теоретичного факультету Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 

Валерія Борисівна Марік. 

Трактування сонатної форми в творчості С. Барбера на прикладі Сонати для 

віолончелі  

 

Шульга Інга. 

Студентка 4 курсу кафедри спеціального фортепіано фортепіанно-теоретичного 

факультету Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Олена Михайлівна Хіль. 

«Метод випадкових дій» та принцип індетерменізму Дж. Кейджа. 

 

Кліщова Надія. 

Магістрантка кафедри історії музики та музичної етнографії факультету заочної 

та магістерської підготовки Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор 

Олександра Іванівна Самойленко. 

Шопенівський стиль як парадигматичне явище у розвитку російської 

фортепіанної традиції на переході від ХІХ до ХХ століття. 

 

Антонова Марина. 

Студентка 3 курсу кафедри історії світової музики історико-теоретичного 

факультету Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Валерія Борисівна 

Жаркова. 

П. Валері, А. Онеґґер та І. Рубінштейн: історія постановки мелодрами 

«Амфіон». 

 

Стецюк Анастасія. 

Магістрантка кафедри спеціального фортепіано факультету заочної та 

магістерської підготовки Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 

Оксана Вікторівна Андріянова. 

Риси модернізму у камерно-інструментальній творчості Бориса 

Лятошинського. 

 

Сибілєва Аліна. 

Студентка 3 курсу бакалаврату кафедри історії світової музики Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського. Науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, професор Олена Василівна Сакало. 

Опера «Іфігенія в Авліді» К. В. Глюка як приклад трактування міфологеми 

принесення в жертву первістка. 
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Смагіна Ася. 

Студентка 2 курсу кафедри спеціального фортепіано фортепіанно-теоретичного 

та вокального факультету Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри камерного ансамблю Ольга Костянтинівна Щербакова. 

Фортепіанний квартет Роберта Шумана у контексті його інструментальної 

творчості: виконавський аспект. 

 

Варфоломєєва Анастасія. 

Студентка 4 курсу кафедри народних інструментів оркестрово-диригентського 

факультету Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Алла Дмитрівна 

Черноіваненко.  

Бандурна соната: перспективи жанру. 

 

Михайлюк Юрій. 

Студент 4 курсу кафедри народних інструментів оркестрово-диригентського 

факультету Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Алла Дмитрівна 

Черноіваненко.  

Аплікатурні властивості виконання баянної музики на акордеоні. 

 

Полонська Ганна. 

Студентка 4 курсу кафедри народних інструментів оркестрово-диригентського 

факультету Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Алла Дмитрівна 

Черноіваненко.  

Неоромантичні стилістичні засади домрової творчості.  

 

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕРНЦІЇ: 
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СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ: 

 

 
Бабіч Ліляна. 

Викладач ДМШ № 4 м. Одеси. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Алла 

Дмитрівна Черноіваненко.  

Артикуляційно-штрихова палітра сучасного домрового виконавства: інструментально-

типологічний підхід. 

 

Єрьоменко Анастасія. 

Лаборант деканату по роботі з іноземними студентами Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Алла 

Дмитрівна Черноіваненко.  

Звуковий образ чотириструнної домри: поняттєвий та виконавський аспекти. 

 
Чжан Цзеюй. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А.В. Нежданової, науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Юлія 

Олександрівна Грібінєнко. 

Ліричний герой в романсній творчості М. Метнера. 

 

Су Жуй. 

Аспірант кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені 

А.В. Нежданової, науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Наталія Глібівна 

Александрова. 

Камерно-вокальні жанри в сучасній музичній культурі Китаю. 
 

Чень Сяо. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Наталія 

Глібівна Александрова. 

Сучасні постановки опер В. Моцарта: основні інтерпертативні тенденції.  

 

Лю Сяовень.  

Аспірант кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Олександра 

Іванівна Самойленко. 

Оперна партія як драматургічно-рольовий феномен.  

 

Цяо Чжи.  

Аспірант кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Олександра 

Іванівна Самойленко 

Категорія музичної семіосфери та її виконавські складові.  

 

Вей Лісянь.  
Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, 

професор Олександра Іванівна Самойленко.  

Явище творчого полілогу в оперно-симфонічній творчості. 
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Дай Тяньсян.  
Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга 

Олександрівна Філатова. 

Актуальні аспекти проблеми  музично-виконавської інтепертації в проекції до сучасної 

вокальної творчості. 

 

Лю Ло. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга 

Олександрівна Філатова. 

Програмні риси фортепіанної творчості Ф. Шуберта 

 

Сунь Сіжань. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Олександра 

Іванівна Самойленко.  

Явище інтертекстуальності в музиці. 

 

Цзінь Юйхань. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Світлана 

Вікторівна Осадча. 

Семантика поетичного слова у формуванні оперного образу. 

 

Ян Хуейянь.  

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга 

Олександрівна Філатова. 

Проблема форми у фортепіанному виконавстві. 

 

Мяо Ван.  
Аспірант кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Наталія Глібівна 

Александрова.  

Про самодіалог жанрової форми опери. 

 
Лян Чженьюй.  
Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, в. о. професора 
Валентина Володимирівна Гузєєва.  
Трансформація явища віртуозності у фортепіанній творчості М. Равеля. 
 
Чжу Іюй. 
Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Олександра 
Іванівна Самойленко. 
Китайська піаністична школа у сучсному культурному просторі. 

 

У Юйян. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Олександра 

Іванівна Самойленко. 

Історичні стилі у фортепіанному виконавстві. 
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Лу Цзін. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Наталія 

Глібівна Александрова. 

Семіологічні ракурси теорії виконавства: від генезису до сучасності.   

 

Чжао Жун. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Олександра 

Іванівна Самойленко. 

Мовна категорізація фортепіанної творчості (на прикладі музики Ф. Шопена).  

 

Ює Цюнь. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга 

Володимирівна Вороновська. 

Художній світ музики як метафора та творча дійсність. 

 

Бай Сяонань. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга 

Володимирівна Вороновська. 

Про поняття музично-виконавського тексту та його мовні чинники. 

 

Чень Хунюй. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Наталія 

Глібівна Александрова. 

Нові чинники камерного вокального мислення в музиці доби пізнього романтизму. 

 
Інь Цзяюань. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Наталія 

Глібівна Александрова. 

«Торжество Вакха» О. Даргомижського: особливості драматургії одноактної опери-баету. 

 

Сай Чулей. 

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Алла 

Дмитрівна Черноіваненко.  

Особливості виконавської програмності  С Рахманінова (на прикладі етюдів-картин для 

фортепіано). 

 

Лю Юй,  

Здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Алла 

Дмитрівна Черноіваненко.  

Жанрово-стильова типологія гітарних концертів.  

 

 




