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АВТОРИ ПРОЄКТУ:  

 
Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової 

роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.  
Осадча С. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики 

та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.  
Черноіваненко А. Д., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри народних 

інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.  
Майденберг-Тодорова К. І., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії 

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

ОРГАНІЗАТОРИ ТА СПІКЕРИ ПРОЄКТУ:  
 

Олійник О. Л., кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України, 
ректор Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса).  

Оганезова-Григоренко О. В., доктор мистецтвознавства, професор, народна 
артистка України, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 

Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової 
роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса).  

Черкашина-Губаренко М. Р., доктор мистецтвознавства, професор Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковського, академік Національної академії 
мистецтв України (Україна, Київ).  

Тишко С. В., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського, член-кореспондент Національної академії мистецтв 
України (Україна, Київ).  

Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв 
України, завідувач кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені 
М. В. Лисенка, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (Україна, 
Львів). 

Драч І. С., доктор мистецтвознавства, професор Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського (Україна, Харків). 

Жаркова В. Б., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії 
світової музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (Україна, 
Київ). 

Рощенко О. Г., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та 
історії музики Харківської державної академії культури (Україна, Харків). 

Осадча С. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики 
та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової 
(Україна, Одеса).  

Заббі В., доктор філософії, ад’юнкт-професор Адельфі Університету та 
Бруклінського Коледжу (США, Нью-Йорк).  

Северинова М. Ю., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної 
академії України імені П. І. Чайковського (Україна, Київ). 

Черноіваненко А. Д., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри народних 
інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. (Україна, 
Одеса).  

Остроухова Н. В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри загального та 
спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса).   
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22 ЧЕРВ НЯ  
(Вівтор ок)  

10.30 –  14.00  
 

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 

 
OPE N S PACE -1. 

 
Тема: 

Історичний час як предмет сучасного музикознавства 
 

Черкашина-Губаренко Марина Романівна,  
доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського, академік Національної академії мистецтв України (Україна, 
Київ).  
Перегук епох та його вплив на трактування образу інфернальної жінки в 
оперній творчості міжвоєнних років ХХ та в оперному театрі початку ХХІ 
століття (на прикладі опер «Вогняний янгол» С. Прокоф’єва, «Лулу» 
А. Берга та їх сучасних постановок). 
 
Повзун Людмила Іванівна, 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри камерного ансамблю 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса).  
«Історичний час» митця: лабіринти долі та діалог з майбутнім.  
 
Тишко Сергій Віталійович,  
доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського, член-кореспондент Національної академії мистецтв України 
(Україна, Київ).  
М. І. Глінка слухає Італію: з берегів озера Комо та Неаполітанської затоки 
до «Руслана». 
 
Драч Ірина Степанівна,  
доктор мистецтвознавства, професор Харківського національного університету 
мистецтв імені І. П. Котляревського (Україна, Харків).  
Оперетковий код ранньої прози Чехова («про шкоду тютюну»). 
 
Остроухова Наталія Володимирівна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри загального та спеціалізованого 
фортепіано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової 
(Україна, Одеса). 
Творча діяльність диригентів Одеської опери.  
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15. 30 –  19.0 0  
КОНФЕРЕ НЦ ІЯ  

Головуючі: Грібінєнко Ю.О., Стрильчук О.С. 
 
Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна,  
доктор мистецтвознавства, професор, народна артистка України, проректор з 
науково-педагогічної та навчальної роботи Одеської національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса).  
«Еластичність его» як специфіка загальної обдарованості артиста. 
 
Пороховніченко Марина Євгенівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики Білоруської державної 
академії музики (Білорусь, Мінськ). 
До проблеми виконавської інтонації. 
 
Молчанова Тетяна Олегівна, 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри концертмейстерства 
Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка (Україна, Львів) 
Науковий плагіат: до питання осмислення проблеми. 
 
Балінова Світлана Конківна, 
доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Одеської національної 
музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Леся Українка і болгарська музична культура (до 150-річчя з дня 
народження). 
 
Каплієнко-Ілюк Юлія Володимирівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музики Чернівецького національного 
університету імені Ю. Федьковича (Україна, Чернівці). 
Музична культура і мистецтво Буковини (презентація монографії). 
 
Грібінєнко Юлія Олександрівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Інтертекстуальні аспекти творчості Є. Станковича. 
 
Марік Валерія Борисівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Літературно-поетичний переклад і музична інтерпретація: досвід 
зіставлення та класифікації. 
 
Чеботаренко Ольга Валеріївна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та 
хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету 
(Україна, Кривий Ріг). 
Е. К. Вірсаладзе: феномен поетичного діалогу з композиторським 
текстом. 
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Воскобойнікова Юлія Василівна, 
доктор мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування та академічного 
співу Харківської державної академії культури (Україна, Харків). 
Ефект рибки Дорі, або специфіка музичної пам'яті покоління Z. 
 
Немченко Катерина Вікторівна, 
кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри сольного співу Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Втілення літургійної тематики в сучасній оперній музиці на прикладі 
опери О. Щетинського «Благовіщення». 
 
Черноіваненко Алла Дмитрівна, 
кандидат мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса).  
Етапи становлення та автономізації європейського музичного 
інструменталізму. 
 
Зима Людмила Вікторівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри камерного ансамблю Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
П'ятичастинні квінтети Д. Шостаковича, М. Вайнберга, А. Шнітке як 
нумерологічний феномен жанру. 
 
Щербакова Ольга Костянтинівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри камерного ансамблю Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Втілення спортивної тематики в програмній музиці. 
 
Мірошниченко Світлана Володимирівна, 
кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри 
теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Творча взаємодія Л. Бетховена та А. Рейха. 
 
Годіна Інна Василівна,  
кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри теорії музики та композиції, 
завідувач відділу аспірантури та докторантури Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Семантика сонорного інтонування у творчості Ю. Гомельської. 
 
Філатова Ольга Олександрівна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сольного співу Одеської національної 
музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Камерно-вокальний цикл як історико-стильовий феномен. 
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23 ЧЕРВ НЯ  
(Середа)  

10.30 –  14.00  
OPE N S PACE -2.  

 
Тема:  

Аналітичне музикознавство та теорія музичної герменевтики 
 

Жаркова Валерія Борисівна, 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії світової музики 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (Україна, Київ). 

Homo Musicus в сучасному світі, або погляд на посмішку Ангела історії 

музики із сьогодення. 

 

Єргієв Іван Дмитрович,  

народний артист України, доктор мистецтвознавства, професор кафедри народних 

інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової 

(Україна, Одеса).  

Виконавсько-музикознавча інтерпретація як художній феномен сучасної 

герменевтики (нарис на основі власного артистично-музикознавчого 

досвіду). 

 

Коновалова Ірина Юріївна, 

доктор мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії музики Харківської 

державної академії культури (Україна, Харків). 

Інтерпретація музичного твору в дзеркалі ідей феноменології та 

герменевтики. 

 

Сапсович Олександра Аркадіївна, 

кандидат мистецтвознавства, заслужена артистка України, доцент кафедри 

спеціального фортепіано, докторантка кафедри історії музики та музичної 

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

Одеса). 

Сприйняття музичного тексту як базове поняття теорії професійної 

пам'яті музиканта-виконавця. 
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15. 30 –  19.0 0  
КОНФЕРЕ НЦ ІЯ  

Головуючі: Овсяннікова-Трель О.А., Вороновська О.В. 
 

Зосім Ольга Леонідівна, 
доктор мистецтвознавства, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та 
звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Україна, 
Київ). 
Неакадемічні напрями музичного мистецтва: специфіка музикознавчої 
аналітики. 
 
Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Типологічні характеристики «нової простоти» як стильового явища 
сучасного музичного мистецтва. 
 
Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики та композиції Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Функціональні особливості явища імпровізації у музичній творчості. 
 
Хіль Олена Михайлівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри спеціального фортепіано, проректор з 
науково-педагогічної роботи та інформаційно-інноваційної діяльності Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Якість вищої освіти та інформаційне забезпечення в період пандемії. 
 
Резнік Діна Борисівна, 
викладач-методист, засновник конкурсу Молодих викладачів-піаністів імені 
Ю. К. Ракула (США, Сан-Франциско). 
Оволодіння навичками професійного оцінювання і самооцінювання як 
вектор формування компетентності випускника вищої школи. 
 
Казначеєва Тетяна Олександрівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри загального та спеціалізованого 
фортепіано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової 
(Україна, Одеса). 
Підвищення ефективності викладання навчальної дисципліни «Загальне 
фортепіано» для студентів вокального факультету. 
 
Шпитальна Ірина Мар'янівна, 
аспірантка кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної 
музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Творча особистість виконавця-акордеоніста у музично-
інтерпретативному процесі. 
 
Апалькова Ірина Олексіївна,  
старший викладач Канівського фахового коледжу культури і мистецтв (Україна, 
Канів).  
Рок-поєднання екстремального вокалу та мотивів фолк-музики. 
 
Яцула Ганна Володимирівна, 
магістр музичного мистецтва Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Фортепіанний стиль М. Метнера в контексті сучасної виконавської 
традиції. 
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Грекул Світлана Юріївна, 
здобувачка кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної 
музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Сучасна музикознавча авторологія: теоретичні принципи. 
 
Кізлова Ольга Євгенівна,  
викладач-методист Київської Дитячої музичної школи № 29 (Україна, Київ). 
Музичне життя України в контексті оточуючого світу. 
 
Дербас Марина Олексіївна, 
завідувач навчальною лабораторією кафедри історії української та зарубіжної 
музики Харківського університету мистецтв імені І. П. Котляревського (Україна, 
Харків). 
Конкурс «Арт-журналістика» як освітній феномен. 
 
Бузанова Наталія Сергіївна, 
приват-доцент, старший викладач кафедри камерного ансамблю Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Мистецький універсалізм людської особистості. 
 
Кулієва Антоніна Яківна, 
кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри 
сольного співу Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової 
(Україна, Одеса). 
Фундатори одеської вокальної школи. 
 
Андріянова Оксана Вікторівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри камерного ансамблю Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Психологічні аспекти інструментально-виконавської діяльності в умовах 
дистанційного навчання. 
 
Лаврик Наталія Ізмаїлівна, 
в. о. професора кафедри камерного ансамблю Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Неоромантичні тенденції у Фортепіанному тріо «Balatta» Вітезлава 
Новака op.27. 
 
Завгородня Галина Федорівна, 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики та композиції 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Особливості поліфонічного мислення у симфонічній творчості одеських 
композиторів.  
 
Лісова Ольга Георгіївна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сольного співу Одеської національної 
музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Жанр моноопери у сучасній виконавській практиці. 
 
Авраменко Євген Борисович,  
викладач кафедри сольного співу, здобувач кафедри сольного співу Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Когнітом вокаліста як основа професійного менталітету.  
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24 ЧЕР ВНЯ  

(Че твер)  
10.30 –  14.00  

OPE N S PACE -3.  
 

Тема:  
Музична епістемологія та прикладне музикознавство 

 
Самойленко Олександра Іванівна,  
доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса).  
Музична епістемологія як перехідна трансперсональна інтермедіальна 
дисципліна. 
 
Кияновська Любов Олександрівна, 
доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, завідувач 
кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені 
М. В. Лисенка, член-кореспондент Національної академії мистецтв України 
(Україна, Львів).  
Прикладне музикознавство в умовах інформаційної глобалізації. 
 
Рощенко Олена Георгіївна,  
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії музики 
Харківської державної академії культури (Україна, Харків). 
Типологія музикознавчої поетики. 
 
Северинова Марина Юріївна,  
доктор мистецтвознавства, в. о. професора, декан історико-теоретичного, 
композиторського та іноземних студентів факультету Національної музичної 
академії України імені П. І. Чайковського (Україна, Київ). 
Складна «простота» та проста «складність» творчості сучасних 
українських композиторів: враження від фестивалю «Київські Музичні 
Прем'єри 2021». 
 
Осадча Світлана Вікторівна, 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної 
етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, 
Одеса).  
Історіографія та джерелознавство у сучасному музикознавчому дискурсі. 
 
Артем'єва Віра Борисівна, 
кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри історії світової музики 
Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (Україна, Київ). 
Жан-Батист Люллі і Жан Расін: подвійний портрет у дзеркалі 
французької культури. 
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15. 30 –  19.0 0  
КОНФЕРЕ НЦ ІЯ  

Головуючі: Майденберг-Тодорова К.І., Стрильчук О.С. 
 
Єфіменко Аделіна Геліївна,  
доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії музики Львівської національної 
музичної академії імені М. В. Лисенка, професор Українського вільного університету 
Мюнхена (Україна, Львів – Німеччина, Мюнхен). 
Вектори і перспективи прикладного музикознавства: на прикладах 
сучасних музичних проєктів. 
 
Сергієва Оксана Володимирівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики та композиції Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Сольфеджіо в режимі онлайн: проблеми та рішення. 
 
Савонюк Ганна Олексіївна,  
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної 
музичної академії імені А. В. Нежданової, викладач ліцею «Наукова зміна» (Україна, 
Київ). 
Жанрова трансформація пасіонів: від Євангельського слова до 
інструментальної музики. 
 
Макієнко Степан Вікторович, 
асистент-стажист кафедри оперно-симфонічного диригування національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковського (Україна, Київ). 
Проблеми виховання диригентів: інтерпретаційний аналіз як елемент 
навчання. 
 
Сумарокова Віра Григорівна, 
кандидат мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковського (Україна, Київ). 
Моделювання як інструмент формування й розвитку понятійного 
апарату музикознавства (за матеріалами наукових досліджень професора 
Івана Котляревського). 
 
Шатова Ірина Олександрівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Стильові основи виконавського аналізу хорової партитури в курсі ЧХП. 
 
Вороновська Ольга Володимирівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва та хореографії 
Південноукраїнського державного педагогічного університету імені 
К. Д. Ушинського (Україна, Одеса). 
Специфіка зорових вражень слухача в сприйнятті концертного виступу 
музиканта-виконавця. 
 
Муляр Павло Михайлович, 
кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри 
спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Етюди-картини С. Рахманінова в стильовій двоїчності авторських і 
неавторських інтерпретацій.  
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Стрильчук Олена Степанівна, 
кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри історії музики та музичної 
етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, 
Одеса). 
Принципи оркестрового мислення О. Мессіана. 
 
Селезньова Наталія Олексіївна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики та композиції Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Розвиток гармонічного слуху в процесі засвоєння предмету Сольфеджіо в 
умовах дистанційної освіти.  
 
Александрова Наталія Глібівна,  
кандидат мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики та композиції 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Фактура в музиці: типологічні риси та інноваційні підходи. 
 
Шевченко Тетяна Олександрівна,  
кандидат мистецтвознавства, концертмейстер кафедри сольного співу Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Естетичні ідеї та музикознавчі погляди М. Метнера. 
 
Муляр Анастасія Павлівна,  
магістр музичного мистецтва Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Моторно-ігрові чинники виконавського стилю фортепіанних сонат 
Л. Бетховена 
 
Касьянов Віктор Володимирович, 
викладач вищої категорії, викладач-методист циклової комісії «Народні 
інструменти» КЗ «Одеський фаховий коледж мистецтв» імені К. Ф. Данькевича 
(Україна, Одеса). 
Сучасні художні умови формування репертуару оркестрів народних 
інструментів. 
 
Касьянова Ольга Миколаївна,  
викладач вищої категорії, викладач-методист циклової комісії «Народні 
інструменти» КЗ «Одеський фаховий коледж мистецтв» імені К. Ф. Данькевича 
(Україна, Одеса). 
Особливості вокального звукоутворення та специфічні умови 
інтонування у виконавській практиці бандуриста-вокаліста. 
 
Кондратьєва Альбіна Володимирівна,  
викладач вищої категорії, старший викладач циклової комісії «Теорія музики» КЗ 
«Одеський фаховий коледж мистецтв» імені К. Ф. Данькевича (Україна, Одеса).  
Актуальні методики та сучасні технологічні «інструменти» у викладанні 
музично-історичних та музично-теоретичних дисциплін у 
спеціалізованих музичних навчальних закладах. 
 
Кісловська Раїса Володимирівна,  
викладач вищої категорії, старший викладач циклової комісії «Народні 
інструменти» КЗ «Одеський фаховий коледж мистецтв» імені К.Ф. Данькевича 
(Україна, Одеса). 
Жанрово-стильові тенденції у домровому виконавському мистецтві 
початку XXI століття.  
 

ПІДС УМК ОВИЙ « К РУГЛ ИЙ СТ І Л»  УЧАСНИКІВ С ЕМ ІНАР У  
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СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ: 

 
Чорний Андрій Леонідович, 
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А.В. Нежданової, (Україна, Одеса). 
Партитура і текст в симфонічній творчості: від принципів побудови симфонічної 
тканини до особливостей тембрової драматургії. 
 
Носуля Анатолій Валентинович,  
кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри сольного співу Одеської національної 
музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Діалогічні умови і семантичні особливості функціонування оперного тексту. 
 
Лобода Лариса Миколаївна,  
кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри сольного співу Одеської національної 
музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Теоретичні основи формування навичок вокального виконавства. 
 
Хорошавіна Олена Анатоліївна,  
кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри народних інструментів Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Шляхи формування вітчизняної виконавської гітарної традиції: від національно-
культурних настанов до унікальних стилістичних прийомів. 
 
Кочнєв Володимир Георгієвич,  
асистент кафедри спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Сонатний цикл як предмет виконавської академічної інтерпретації. 
 
Власополов Юрій Олександрович,  
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Структурно-драматургічні підстави і семантичні властивості в творі А. Пярта 
«Адамов плач». 
 
Матущак Тетяна Володимирівна,  
аспірантка кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Жанри духовної музики в умовах сучасності на прикладі жанру літанії 
 
Конончук Георгій Валерійович,  
аспірант кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Проблема інтертекстуальності як одна з головних проблем мистецтва початку XXI 
століття. 
 
Мурза Світлана Анатоліївна,  
кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри народних інструментів Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Штрихова система сучасної оркестрово-диригентської техніки. 
 
Брикайло Сергій Євгенійович,  
старший викладач кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Естетичні принципи і художні концепти баянної творчості В. Власова. 
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Форманюк Ірина Володимирівна, 
старший викладач кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Класифікація прийомів фактуроутворення в музиці для домри соло. 
 
Чефранов Володимир Гергійович, 
в. о. доцента кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Електронний баян у композиторському і виконавському мистецтвах ХХ-ХХІ 
століть. 
 
Косинець Іван Іванович, 
викладач кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Виконавсько-композиторська парадигма гітарної творчості (на прикладі творчості 
Л. Дієнса). 
 
Кулік Ганна Василівна, 
концертмейстер кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Основні засади інтонаційно-виконавського діалогу піаніста-концертмейстера і 
соліста. 
 
Мельниченко Катерина Петрівна, 
викладач кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Явище імпровізаційності в бандурній музиці джазової стилістики. 
 
Юріна Олена Володимирівна, 
викладач кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Концерти для домри з оркестром: особливості композиторської мови та 
виконавської інтерпретації. 
 
Єрьоменко Анастасія, 
аспірантка кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Звуковий образ домри в творах кінця ХХ – початку ХХІ століть. 
 
Донцова–Пушенко К.Ю.,  
аспірантка кафедри теорії і історії музики Харківської державної академії культури (Україна, 
Харків). 
Метафорика філософської лірики Хорової симфонії О. Щетинського «Узнай себе». 
 
Інь Цзяюань, 
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової, (Україна, Одеса). 
Опера-балет в захiдно-європейськiй музиці 18-19 ст.: генезис та еволюція жанру. 
 
Чжан Цзеюй,  
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової, (Україна, Одеса). 
Деякі аспекти жанрового синтезу в камерно-вокальній творчості М. Метнера. 
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Су Жуй,  
аспірант кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Особливості роботи композитора з поетичним текстом (на прикладі Шостої 
симфонії К. Пендерецького). 
 
Хуан Шаобо,  
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Образні характеристики та смислові параметри театрально-сценічної гри в 
пекінській опері ХХ ст. 
 
Ло Юйхан, 
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Філософсько-естетичні та психологічні передумови музичного мислення 
М. Мусоргського. 
 
Лі Яньфей,  
аспірант кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Нові тенденції сучасної композиторської поетики в оперному жанрі (на прикладі 
твору С. Шарріно «Моє  зрадливе світло»). 
 
Чжоу Фен,  
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Сповідальність у творах Достоєвського як предмет наукового осмислення: підходи, 
проблеми та шляхи їх вирішення. 
 
Ло Хуйсюань,  
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Жанрово-стильові тенденції камерно-вокальної творчості сучасних європейських і 
українських композиторів. 
 
Сун Шиюань,  
аспірант кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Художньо-семантичні параметри інтерпретації літературного першоджерела в 
оперній творчості Д. Шостаковича. 
 
Цзин Юйхань, 
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Слово в опері як предмет музикознавчого вивчення: до постановки проблеми. 
 
Лю Цзеюй,  
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Фортепіанні сонати у виконавській практиці другої половини XVIII - початку XIX 
століття. 
 
Сюй Сяожань, 
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Втілення релігійно-філософської концепції «Фауста» Й. В. Ґете в однойменній 
опері Ш. Гуно. 
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Лю Юй, 
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Гітарні концерти: жанрова класифікація. 
 
Сай Чулей, 
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Поліфонічні прийоми у фортепіанній музиці С. Рахманінова. 
 
Чжан Цзяхао, 
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Виконавська техніка кларнетиста у дослідженнях сучасних науковців. 
 
Дуань Цзінхань, 
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Роль кларнета в європейській симфонічній музиці ХІХ століття. 
 
Го Чанлу,  
аспірант кафедри теорії і історії музики Харківської державної академії культури (Україна , 
Харків). 
Напрями репертуарної політики оперних театрів Китаю ХХІ століття. 
 
Лі Ян,  
аспірант кафедри теорії і історії музики Харківської державної академії культури (Україна , 
Харків). 
Образ флейти в китайському музичному мистецтві ХХІ століття. 
 
Лю Ліхує,  
аспірантка кафедри теорії і історії музики Харківської державної академії культури (Україна , 
Харків). 
Інтонаційна символіка вокальних циклів Інь Цінь 
 
Цзян Чжаоюй,  
аспірант кафедри теорії і історії музики Харківської державної академії культури (Україна , 
Харків). 
Рівні змістовної подвоєності мюзиклу Шу Тень Чан «Тан Сяньцзу». 
 
Чжан Юй,  
аспірантка кафедри теорії і історії музики Харківської державної академії культури (Україна , 
Харків). 
Жанрові типи новітньої китайської опери. 
 
Ян То,  
аспірант кафедри теорії і історії музики Харківської державної академії культури (Україна , 
Харків). 
Велика китайська фортепіанна соната: жанрова специфіка. 
 
Юй Сінья,  
здобувач кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Компаративний аналіз основних фонетичних розбіжностей китайського та 
європейського звукоутворення. 
 

 




