
 
Міжнародна науково-творча конференція 

 
« Я В И Щ Е  Ш К О Л И  В  М У З И Ч Н О М У   

В И К О Н А В С Т В І  ТА  М У З И К О З Н А В С Т В І :   
І С Т О Р І Я  ТА  С У Ч А С Н І С Т Ь »  

30 листопада – 1 грудня 2019 року  м. Одеса 

Міністерство культури України 
Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 

Громадська організація  «Спільнота  
«Музикознавці України у світовій культурі» 



 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Олійник О. Л. 
народний артист України, кандидат  

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

 
Оганезова-Григоренко О. В. 

народна артистка України, доктор мистецтвознавства,  
професор, проректор з науково-педагогічної та  
наукової роботи 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. 
 

Єргієв І. Д. 
народний артист України, доктор мистецтвознавства,  

професор кафедри народних інструментів 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. 
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30 ЛИСТОПАДА 

(СУБОТА) 

ДЕННЕ ЗАСІДАННЯ 

10.30 – 14.00 

АУД. №301 

 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО 
ректора Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, 

кандидата мистецтвознавства, доцента, народного артиста України 

Олійника Олександра Леонідовича 

 

Головуючі: Самойленко О. І., Осадча С. В.  

 

 

Самойленко Олександра Іванівна 

доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Про поняття музикознавчої школи. 

 

Власов Віктор Петрович 

заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри народних інструментів Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

По сторінкам історії Одеської консерваторії. Демонстрація фільму. 

 

Олійник Олександр Леонідович 

народний артист України, кандидат мистецтвознавства, професор, ректор Одеської 

національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Історичні витоки домри та споріднених з нею інструментів в європейській культурній 

традиції. 

 

Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна 

доктор мистецтвознавства, професор, народна артистка України, проректор з науково-

педагогічної та наукової роботи Одеської національної музичної академії імені 

А .В. Нежданової (Одеса, Україна).  

«Акторська школа» як іманентна складова творчого процесу вокаліста. 

 

Єргієв Іван Дмитрович  

народний артист України, доктор мистецтвознавства, професор кафедри народних 

інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, 

Україна). 

Феномен авторської науково-практичної школи виконавської майстерності 

М. А. Давидова. 

 

Остроухова Наталія Володимирівна  

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано 

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Браво, Дельфіно Менотті! Італійській витоки одеської вокальної школи. 
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Шатова Ірина Олександрівна 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Одеська хорова школа: від методики К. К. Пігрова до сучасної виконавської практики. 

 

Кулієва Антоніна Яківна  

кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри сольного 

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

А. В. Нежданова та її виконавські принципи: досвід використання в Одеській 

вокальній школі. 

 

Осадча Світлана Вікторівна 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної 

етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Одеська богослужбово-співацька традиція в музикознавчому осмисленні. 

 

Завгородня Галина Федорівна 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики та композиції 

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Системність як основа традицій музикознавчої школи. 

 

Марік Валерія Борисівна 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Музично-теоретична система Г. Вірановського: авторська музикологічна концепція та 

її сучасне значення. 

 

Назар Лілія Йосифівна 
кандидат мистецтвознавства, Ph.D., доцент кафедри історії музики Львівської національної 

музичної академії імені М. Лисенка (Львів, Україна). 

Вітаїстичні тенденції у формуванні східної та західноукраїнської композиторських шкіл 

першої третини ХХ ст. у світлі творчих пошуків Л. Ревуцького та В. Барвінського під 

знаменником «сонячного кларнетизму». 

 

Щербакова Ольга Костянтинівна  

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри камерного ансамблю Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Композиторські школи у сучасних концертних презентаціях. 

 

Грібінєнко Юлія Олександрівна  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Жанрові інновації в камерно-інструментальній творчості Юлії Гомельської. 

 

Бородавкін Сергій Олексійович 

кандидат мистецтвознавства, в. о. професора кафедри теорії музики та композиції Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Деякі новації в осмисленні музично-історичного процесу сучасним музикознавством. 
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Таранець Сергій Альбертович 

завідувач лабораторії фольклору та етнографії Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Постать Г. М. Вірановського у часовому та змістовному контексті фольклористичних 

пошукувань одеських фахівців. 

 

Овчаренко Наталія Анатоліївна 

доктор педагогічних наук, професор кафедри методики музичного виховання, співу та 

хорового диригування факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного 

університету (Кривий Ріг, Україна). 

Сучасна українська вокальна школа в контексті культурологічного підходу. 

 

Семенов Юрій Євгенович 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Георгій Миколайович Вірановський: доробок та традиція. 

 

 

КАВА – БРЕЙК 

14.00 – 14:30 

 

ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 

14.30 – 18.00 

АУД. №301 

 

Головуючі: Майденберг-Тодорова К. І, Марік В. Б.  

 

Балінова Світлана Конківна  

доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Традиції та спадкоємність у творчості болгарських композиторів «чотирьох поколінь» 

(до 120-річчя із дня народження П. Владігєрова).  

 

Сапсович Олександра Аркадіївна  

кандидат мистецтвознавства, докторант кафедри історії музики та музичної етнографії, 

старший викладач кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Робота над аспектом емоційної пам’яті музиканта у радянській фортепіанній школі. 

 

Руснак Юлія Миколаївна 

здобувач кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Структурність поняття Одеська піаністична школа.  

 

Левицький Олександр Григорович  
старший викладач кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування, здобувач кафедри 

історії музики Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка (Львів, Україна). 

Роль міжкультурної комунікації у становленні школи оперно-симфонічного 

диригування у Львові впродовж ХІХ століття. 
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Назаренко Катерина Михайлівна  
аспірантка Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка (Львів, Україна). 

Національні виконавські традиції у формуванні бельгійської скрипкової школи на 

прикладі творчості Ежена Ізаї. 

 

Лі Янь Лун  
аспірант Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка (Львів, Україна). 

Ма Сіцонг як один з основоположників китайської скрипкової школи: проблематика 

співвідношень національного та світового у скрипковій творчості композитора. 

 

Ванг Юй 

здобувач кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені 

М. Лисенка,, викладач музичного факультету Лешанського педагогічного університету, 

провінція Сичуань (КНР) 

Специфіка постановок «Турандот» різними оперно-режисерськими школами ХХ-го 

століття. 

 

Александрова Наталія Глібівна 

кандидат мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики та композиції Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Про значення теоретичних шкіл в українському музикознавстві. 

 

Мірошниченко Світлана Володимирівна  
заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри теорії 

музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової 

(Одеса, Україна). 

Школа І. А. Котляревського як теоретична система музикознавства. 

 

Щербаков Юрій Вікторович 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри концертмейстерства Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Школа Г. Нейгауза та педагогічні принципи Л. Гінзбург. 
 

Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна 

кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри теорії музики та композиції Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Використання педагогічних принципів одеської композиторської школи у роботі з 

юними композиторами.  

 

Захарчук Тетяна Георгіївна 

кандидат мистецтвознавства, заслужена артистка України, в. о. професора кафедри сольного 

співу Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Питання щодо визначення сутності вокальної школи. Благовідовський клас, 

компліментарні, суміжні й альтернативні напрями кафедри сольного співу Одеської 

консерваторії. 
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Годіна Інна Василівна 

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри теорії музики та композиції 

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Функції сонорного інтонування у процесі формоутворення (на прикладі композиторів 

одеської школи). 

 

Андріянова Оксана Вікторівна  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри камерного ансамблю Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Вплив педагогічної діяльності на розвиток камерно-інструментального виконавства в 

українській культурі. 

 

 

 

 

 

1 ГРУДНЯ 

(НЕДІЛЯ) 

 

ДЕННЕ ЗАСІДАННЯ 

Секція -1 

10.00 – 14.00 

АУД. №301 

 

Головуючі: Бондар Є. М., Шатова І. О.  

 

Бондар Євгенія Миколаївна 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Сучасна хорова музика у виконавської діяльності Одеської хорової школи: актуальні 

тенденції розвитку. 

 

Горчакова Вероніка Нарцисівна 

приват-професор кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Науково-організаційна та педагогічна діяльність професора В. І. Шипа.  

 

Заболотна Ніна Георгіївна 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Мистецько-педагогічні засади одеської хорової школи у творчої діяльності 

К. К. Пігрова. 

  

Шпак Галина Сергіївна 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Жанрово-стильові особливості виконавського репертуару Одеської хорової школи: 

підсумки історичного шляху. 
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Захарова Наталія Петрівна 

провідний концертмейстер кафедри хорового диригування Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Творчий метод Д. С. Загрецького: феноменологія особистості диригента-хормейстера. 

 

Іванова Юлія Володимирівна 

здобувач Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Програмність в хоровий музиці: жанрово-стильові ознаки образного змісту твору (до 

постановки проблеми). 

 

Савенко Сергій Миколайович 

викладач кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Одеська хорова школа та сучасний конкурсно-фестивальний рух.  

 

Кучурівський Юрій Степанович 

старший викладач кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна).  

«Реквіємні» жанри сучасних британських композиторів у хорової виконавській 

практиці Одеси. 

 

Кондрат'єва Анна Сергіївна 

аспірантка кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

С. К. Крижановський – засновник першої в Україні дитячої диригентсько-хорової 

школи. 

 

Власополов Юрій Олександрович 

здобувач Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Духовні хорові твори Г. Свиридова: втілення виконавської стилістики у контексті 

традицій Одеської хорової школи. 

 

Філатова Ольга Олександрівна 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сольного співу Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Камерний спів як складова частина вокально-виконавської майстерності.  

 

Лісова Ольга Георгіївна 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри концертмейстерства Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Історичні засади концертмейстерського мистецтва: регіональний аспект.  

 

Могілевська Ірина Михайлівна  
кандидат педагогічних наук, професор кафедри концертмейстерства Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Наслідування творчої та педагогічної традицій в одеській концертмейстерській школі.  
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Лисенко-Дідула Тетяна Григорівна  
старший викладач кафедри хорового та оперно-симфонічного диригування, здобувач кафедри 

історії музики Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка (Львів, Україна). 

Юрій Луців – яскравий представник галицької школи оперно-симфонічного 

диригування. 

 

Авраменко Євген 

здобувач кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені 

А.В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Проблема виховання драматичного тенора: на перехресті академічної та сучасної 

методології. 

 

Хе Цзяньхуй 

кандидат мистецтвознавства, докторант Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Мовленнєві аспекти виховання європейської манери звукоутворення у студентів –

китайців. 

 

 

 

 

 

ДЕННЕ ЗАСІДАННЯ 

Секція -2 

10.00 – 14.00 

АУД. №204 

 

Головуючі: Черноіваненко А. Д., Хорошавіна О. А.  

 

Черноіваненко Алла Дмитрівна 

кандидат мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів Одеської 

національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Жанрова поетика музичного інструменталізму: специфіка та універсалізм. 

 

Заббі Віолетта  
кандидат мистецтвознавства, ад’юнкт-професор Адельфи Университета и Бруклинского 

Колледжа (США, Нью-Йорк).  

Піаністична школа С. Рахманінова як явище світової культури. 
 

Хорошавіна Олена Анатоліївна 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Явище гітарного оркестру та принципи формування репертуару у контексті сучасної 

вітчизняної виконавської традиції.  

 

Мурза Володимир Анатолійович 

народний артист України, професор кафедри народних інструментів Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Особливості виконавської редакції клавірної музики для баяна. 
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Мурза Світлана Анатоліївна 

в. о. доцента кафедри народних Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Жестова структура диригентської виконавської техніки. 

 

Матвіїв Георгій Васильович 

соліст оркестру НАОНІ, викладач кафедри народних інструментів Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Новітні інструментальні прийоми гри на бандурі: авторські композиторські ремарки. 

 

Брикайло Сергій Євгенійович 

старший викладач кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Індивідуальна композиторська стилістика як чинник сучасної баянної творчості. 

 

Форманюк Ірина Володимирівна 

старший викладач кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Твори для домри соло: артикуляційно-динамічні та фактурні властивості. 

 

Чефранов Володимир Георгійович 

в. о. доцента кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені 

А.В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Сучасний електронний баян: органологічні і тембральні властивості. 

 

Борецький Василь Ярославович 

викладач ЛССМШІ імені С. Крушельницької, здобувач кафедри історії музики, викладач 

кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної музичної академії 

імені  М. Лисенка (Львів, Україна). 

Шляхи розвитку і становлення української кларнетової школи у ХХ-му столітті: до 

проблеми формування національного репертуару. 

 

Созанський Йосип Йосипович 

головний диригент симфонічного оркестру Чернівецької філармонії, заслужений артист 

України, здобувач кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені 

М. Лисенка (Львів, Україна). 

Особливості переломлення традицій національної школи в симфонічній музиці 

української діаспори.  

 

Юріна Олена Володимирівна 

викладач кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Концерт-сюїта для домри з оркестром Б. Міхєєва: композиційна структура і музична 

образність. 

 

Клещуков Володимир Петрович 

викладач ДШМ № 4 м. Одеси, здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії 

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Вальс і вальсовість в музичному мистецтві ХІХ – ХХ століть. 
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Кириченко Валентина Петрівна 

заслужена артистка України, доцент кафедри народних інструментів Одеської національної 

музичної академії імені А.В. Нежданової (Одеса, Україна).  

Артикуляційно-штрихові особливості виконання «Венеціанського карнавалу» 

Н. Паганіні на чотириструнній домрі. 

 

Жовнірович Ярослав Степанович  

аспірант Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка (Львів, Україна). 

Принципи взаємодії народного та академічного виконавства в українській кларнетовій 

школі. 

 

Коваленко Анатолій Сергійович,  

кандидат педагогічних наук, викладач відділу народних інструментів Уманського обласного 

музичного училища імені П. Д. Демуцького (Умань, Україна). 

Аналіз педагогічних досягнень видатних викладачів гри на гітарі у контексті розвитку 

української гітарної школи другої половини ХХ сторіччя. 

 

Горбачевська Ярина Павлівна  

старший викладач кафедри струнно-смичкових інструментів, здобувач кафедри історії музики 

Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка (Львів, Україна). 

Роль сольних творів для альта у національному репертуарі: до розбудови української 

альтової школи. 

 

Яловенко Ольга Володимирівна 

здобувач кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка, 

викладач Івано-Франківського музичного училища імені Д. Січинського солістка Івано-

Франківської філармонії імені Іри Маланюк (Івано-Франківськ, Україна). 

До питання української музичної діаспоріани: розвиток та становлення національних 

вокальних шкіл на європейському та американському континентах.  

 

 

 

КАВА – БРЕЙК 

14.00 – 15:00 

 

 

 

ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 

14.30 – 18.00 

АУД. №301 

 

Головуючі: Грібінєнко Ю. О., Годіна І. В. 

 

Чеботаренко Ольга Валеріївна 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та 

хореографічної підготовки факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного 

університету (Кривий Ріг, Україна). 

Феномен одеської піаністичної школи другої половини ХХ століття. 



10 
 

 

Бойко Ірина Михайлівна 

викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (Умань, Україна). 

Фортепіанна школа Т. Лешетицького як взірець всебічного виховання особистості 

учня. 

 

Обманець Людмила Олександрівна 

викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (Умань, Україна). 

Імпровізація як основа виконавського мистецтва піаністів-концертмейстерів. 

 

Казначеєва Тетяна Олександрівна  

кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри загального та спеціалізованого 

фортепіано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, 

Україна). 

Фортепіанна імпровізація в системі вітчизняної музичної освіти початку ХХІ століття 

та її роль у сучасному концертному середовищі. 

 

Немченко Катерина Вікторівна 

здобувачка кафедри історії музики та музичної етнографії, викладач кафедри сольного співу 

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Семантика каяття у оперній творчості українських композиторів (на прикладі опери 

«Час покаяння» О. Козаренка)  

 

Лобода Лариса Миколаївна  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сольного співу Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Жанрові та стильові фактори вокально-виконавського мислення на прикладі камерно-

вокальної творчості сучасних українських композиторів. 

 

Чжу Веньфен  
асистент-стажист кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені 

А.В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Оперна риторика і російська композиторська школа другої половини ХІХ століття. 

 

Бай Юрій Миколайович 

кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, завідувач 

кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини (Умань, Україна). 

Модальність художніх та утилітарних (прикладних) переживань в музично-

виконавській діяльності інструменталістів. 

 

Носуля Анатолій Валентинович  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сольного співу Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової (Одеса, Україна). 

Семантика чоловічих образів у камерно-вокальній творчості К. Цепколенко та 

Ю. Гомельскої. 
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Радзівіл Тетяна Анатоліївна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна). 

Алгоритм творчого процесу роботи з музичним твором як цілісного науково-

методичного дослідження. 

 

Хижко Ольга Володимирівна 

концертмейстер, викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна). 

В. В. Топілін як яскравий представник київської фортепіанної школи. 

 

Олійник Тетяна Іванівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна). 

Робота над художнім інтонуванням на заняттях з фаху. 

 

Умрихіна Оксана Станіславівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна). 

Музичне виховання як педагогічна парадигма. 

 

Калабська Віра Степанівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна). 

Камерний ансамбль «Лік домєр»: творче втілення виконавської школи професора 

В. Івка. 

 




