
Міністерство культури та інформаційної політики України 

 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 

Одеська організація Національної спілки композиторів 

України 

 

 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТВОРЧА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  

 
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ 

І КУЛЬТУРИ: ТРАДИЦІЯ ТА 

СУЧАСНІСТЬ 

 

 

 
03 – 06 травня 

 

Одеса – 2021 

  



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 

Олійник Олександр Леонідович – ректор Одеської національної музичної академії 

ім. А.В. Нежданової, кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України. 

Оганезова Ольга Вадимівна – проректор з учбової роботи ОНМА ім.А.В.Нежданової, 

доктор мистецтвознавства, професор,   народна  артистка. 

Маркова Олена Миколаївна – заслужений працівник культури України, доктор 

мистецтвозн., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної культурології 

ОНМА ім. А.В. Нежданової. 

Завгородня Галина Федоріна – доктор мистецтвозн., професор, завідувач кафедри теорії 

музики і композиції ОНМА ім. А.В. Нежданової. 

Муравська Ольга Вікторівна – доктор мистецтвозн., в. о. професора кафедри теоретичної 

та прикладної культурології ОНМА ім. А.В. Нежданової. 

Мірошниченко Світлана Володимирівна – заслужений діяч мистецтв України, 

канд.мистецтвозн., професор   ОНМА ім. А.В. Нежданової. 

Зима Людмила Вікторівна – канд.мистецтвозн., доцент   ОНМА ім. А.В. Нежданової. 

Татарнікова Анжелика Анатоліївна – доктор  мистецтвозн., ст. викладач кафедри 

теоретичної та прикладної культурології ОНМАім. А.В. Нежданової. 

Волкова Галина Вікторівна – викладач  ОНМА ім. А.В. Нежданової. 

Любенко Наталія Володимирівна – аспірант ОНМА ім. А.В. Нежданової, музичний 

редактор Нац. одеського філармонійного оркестру. 

  



3.05.2021 р. 12.00 – 15.30 

Пленарне засідання 

Ведучі: Маркова О., Тарасенко О. 

 Вступне слово - Ректора Одеської національної музичної академії 

ім. А.В. Нежданової,  народного артиста України, канд.мистецтвознавства, 

професора О.Л.Олійника. 

Музичне вітання: доктор професор Шевченко Л., викладач Яценко О., 

доцент Семенова А. 

Презентація книг, підготовлених на кафедрі за останні 6 років. 

Маркова О., доктор мистецтвозн., професор,засл.прац.культури 

України, зав.кафедри ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна). 

«Історичні паралелі готика-Ренесанс – неоренесанс-неоготика ХХ-ХХІ ст.» 

Муравська О., доктор мистецтвозн.,  професор кафедри  ОНМА ім. А.В. 

Нежданової (Одеса, Україна): 

«Східнохристиянські стимули англійської культури і музики та їх відтворення 

в творчості Дж. Тавенера» 

Тарасенко О., доктор мистецтвозн., професор Південноукраїнського  

пед. університету ім. К.Д. Ушинського (Одеса, Україна): 

«Сергій  Параджанов – театралізований портрет» 

Колесник О., майстерклас докторa культурології, доцентa, професорa 

Нац.університету «Чернігівський колегіум»  ім. Т.Г. Шевченка (Чернігів, 

Україна): 

«Образ міста в історичному детективі» 

Шульгіна В., доктор мистецтвозн., професор Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв, Яковлев О., доктор культурології, 

доцент, Ректор Київської  муніципальної академії  естрадного і циркового 

мистецтва (Київ, Україна): 

«Концептуальне поняття "кластер" в мистецькій освіті» 

Міроненко О., доктор мистецтвозн., професор (Кишинів, Молдова): 

«Проблема нац. в сучасній композиторській творчості Молдови» 

Шевченко Л., засл.діяч мистецтв України, докт.мистецтвозн.,             

професор    ОНМА  ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україа): 

«Скрябін,  Одеса і український скрябінізм». 

Завгородня Г.,доктор мистецтвозн., професор, завідувач   ОНМА 

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Художні аспекти діалогу конструктивних та виразних особливостей процесу 

формотворення» 

 Стахевич О., доктор мистецтвозн., професор Сум.ДПУ ім.  

А.С. Макаренка (Суми, Україна): 

«Фонетико-акустичний метод Енріко Карузо в науковій праці 

Маріо Марафьоті» 

 

15.30 – 16.00 Перерва. 

  



3.05.2021. 16.00. Ведучі: О. Муравська, О. Соболевська 

          Зав’ялова О., доктор мистецтвозн., професор, зав.кафедри 

Сум.ДПУ ім.  А.С. Макаренка (Суми, Україна): 

«Зміна жанрово-стильової парадигми українського мистецтва першої третини 

ХХ ст.  Історико-культурологічний аспект» 

Ratajczak Małgorzata, dr.hab.profesor Akademiji Мuzycznej imeni Krzysztofa 

Pendereckiego w Krakówie, solistka Opery Nowa w Bydgoszczy: 

«Azuczena z opery Trubadur G.Verdiego – psychologia postaci i techniki 

wykonawcza a dramat sczeniczny» (Kraków, Polska). 

 Ratajczak Janusz, dr.hab. professor Akademiji Мuzycznej imeni Grażyny i 

Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, solista Opery Nowaw Bydgoszczy: 

«Podstawowe zasady sztuki Wokalnej i aktorskiej we współczesnym teatrze 

operowym» (Łodź, Polska). 

Лю Бінцян, доктор мистецтвозн., професор, проректор з наукової 

роботи Таньшаньського університету (Таньшань, КНР) 

«Метаморфози китайського постмодерну і творчість композиторів КНР» 

Ржевська М.,  доктор мистецтвозн., професор Київського нац. 

університету театру, кіномистецтва і телебачення ім.  І. К. Карпенка-

Карого (Київ, Україна): 

«Особистості і творчі долі : композиторська школа Геннадія Ляшенка» 

Мірошниченко С., засл.діяч мистецтв, канд.мистецтвозн., професор 

ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Презентація книги С.В.Мірошниченко ‘Поліфонічна творчість Антоніна 

Йозефа Рейха: зв’язок епох. Монографія’».  

Андросова Д., доктор мистецтвозн., професор ОНМА 

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Фортепіано у ХХ – на початку ХХІ ст. в аналогії клавірності Ренесансу і 

струнних виявлень готики і бароко» 

 Cоболевська О., доктор філософ.наук, доцент, зав.кафедри   ОНУ 

ім. І.І. Мечнікова (Одеса, Україна): 

«’Слово не знает, кому оно служит’: варіації на теми М. Бахтіна» 

Татарнікова А., канд. педагогічних наук, ст. викладач  

ОНМА ім. А.В. Нежданової(Одеса, Україна): 

«Сутність славильного комплексу європейської культури і музики» 

Лісовська І., канд. педагогічних наук,професор, зав.кафедри ОНМА 

ім. А.В. Нежданової(Одеса, Україна): 

«Концертні виступи педагогів і студентів кафедри загального і спеціалізован.

фортепіано як спосіб оволодіння зразковими моделями гри» 

Джамагорцян А., нар.артистка України, професор ОНМА 

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Мецосопранові партії як предмет вивчення у спецкласі сольного вокалу». 

Соломонова О., доктор мистецтвозн., професор Національної музичної 

академії України(Київ, Україна): 

«Асоціативне мислення як базовий принцип навчання у ВИШі» 

19.30. Круглий стіл  
 



4.05.2021 р. 12.00 

Ведучі: С. Мірошниченко, І. Власенко 

2-а частина пленарного засідання 

Майстерклас Козаренка О., засл.артиста України, доктора 

мистецтвозн., лауреата національних і міжнародних конкурсів композиторів 

і виконавців: 

«Стильові маски українського  музичного бідермайєра» 

Круль П., доктор мистецтвозн., професор Закарпатського 

університету ім. В. Стефаника (Івано-Франківськ, Україна): 

«Виконавське музикознавство: перспективи розвитку» 

Сокол О.,  доктор  мистецтвозн., професор, засл.діяч мистецтв  

України,член-кор. НАМ України (Одеса, Україна): 

«Структура понять буденно-релігійного образу   світу та життя в ‘Книзі 

притчей Соломона’» 

Соколова А., доктор мистецтвозн., в.о.доцента ОНМА 

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Традиції Православ’я в духовній культурі Британії-Англії” 

 Сумарокова В., канд.мистецтвозн.,професор Наіональної музичної 

академії України ім. П.І.Чайковського (Київ, Україна): 

«І.А. Котляревський як ключова фігура музикознавства (до 80-річчя з дня 

народження» 

Власенко І. канд.мистецтвозн., доцент Криворізького держ. пед. 

університету (Кривий Ріг, Україна): 

«Доповнюваність як принцип музики» 

Романко В.,  канд.мистецтвозн., доцент НМАУ  ім. П.І. Чайковського 

(Київ, Україна): 

«Композитор у сучасному соціумі: музично-громадська діяльність Івана 

Тараненка» 

Кулієва А., засл.діяч мистецтв України, канд.мистецтвозн., професор  

ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна):   

«Примарний тон та його тлумачення в німецькій вокальній школі». 

Андріанова О., канд.мистецтвозн., доцент ОНМА ім. А.В. Нежданової 

(Одеса, Україна): 

«Впровадження інноваційних технологій у процесі формування професійних 

навичок ансамблевого музикування» 

Тарасенко А., канд.мистецтвозн., доцент Південноукраїнського нац. 

пед. університету  ім. К.Д. Ушинського (Одеса, Україна): 

«’Великі голови’ в монументальній скульптурі Одеси» 

Page A.J., member of Institute of Physics, London (London, England) 

“Influence music on physics and astronomy from ancient Grece to the twenticth 

century» 

Цурканенко І., канд.мистецтвозн., доцент Харківського нац. 

університету мистецтв  ім. І. П. Котляревського (Харків, Україна): 

«Oralhistory» як інструмент сучасного музикознавства. 

Перерва 15.30-16. 

 



4.05.2021. 16 г. 

Секція 1. Методологічні пошуки культурно-мистецьких штудій 

Ведучі: Зосім О., Соколова А. 

Зосім О., доктор мистецтвозн., професор НАКККіМ (Київ, Україна): 

«Проблемні зони сучасного естраднознавства» 

Шевченко Т., канд. пед. наук, професор, зав.кафедри  ОНМА 

ім. А.В.Неждановлої  (Одеса, Україна): 

«Виховання незалежного творчого прочитання фортепіанного твору» 

Фам Ле Хоа, доктор мистецтвозн., професор, ректор Ханойського  пед. 

інституту (Ханой, В’єтнам) 

«Твори Нгуен Тхієн Дао у сучасному В’єтнамі» 

Ле Ван Тоан, доктор мистецтвозн., професор, ректор Ханойської 

консерваторії (Ханой, В’єтнам»: 

«Традиції Куанхо в сьогоденній популярній пісенності» 

Муляр П., засл.діяч мистецтв України, канд.мистецтвозн., 

професор ОНМА ім. А.В. Нежданової   (Одеса, Україна): 

«Фортепіанні Сонати Л. Бетховена у сучасному виконавстві» 

 Гиса О., канд.мистецтвозн., доцент Тернопільського  пед. 

університету  ім. Гнатюка (Тернопіль, Україна): 

«Сучасна вроцлавська музикологічна школа та її представники» 

Рижова О., канд.мистецтвозн., доцент ОНМА ім. А.В. Нежданової 

(Одеса, Україна): 

«Сакральні відзнаки фортепіанного спадку Б. Лятошинського»  

 Мазур А., канд. пед. наук, доцент ОНМА,ім. А.В. Нежданової  (Одеса, 

Україна): 

«Стимулювання креативності виконавського пошуку апаратними 

методиками» 

Барановська О., канд.філ.наук, доцент ОНМА ім. А.В. Нежданової  

(Одеса, Україна): 

«Феномен гри в культурі та концепт гри в гуманітарному знанні» 

Волкова Г., викладач школи мистецтв № 3 та ОНМА 

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна):  

«Про походження мистецтва з первинного мифоритуального комплексу»  

Каплун Т., канд.мистецтвозн., доцент    МГУ (Одеса, Україна): 

Музична медієвістика на сучасному етапі: міжнародні наукові конференції та 

симпозіуми як   чинник   розвитку європейського музикознавства (Відень-

Берлін-Санкт-Петербург-Львів-Одеса). 

Яценко О., викладач школи мистецтв № 3, викладач і пошукач ОНМА 

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна);  

 «Космізм  миру в оперному переломленні С. Прокофьєвим за романом 

Л.Толстого  ‘Війна та мир’» 

 Савченко Г., канд.мистецтвозн., доцент  ХНУМ 

ім. І.П.  Котляревського (Харків, Україна): 

Пластичність в оркестровому письмі І. Стравінського. 

Шевченко С.,канд. політ. наук,  викладач  ОНМА ім. А.В. Нежданової 

(Одеса, Україна): 



«Музично-мусичний витік соціально-політичних цивілізаційних цінностей» 

 Кольц І., викладач фахового коледжу керівних кадрів культури і 

мистецтв (Миколаїв, Україна): 

«Основні напрямки розвитку сучасного домрового мистецтва» 

Кравченко Н., аспірант ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Концепт’Ма’ і його відображення японськими авангардистами в  

європейській флейтовій культурі другої половини XX століття». 

Чубарь А., аспірант  ОНМА ім. А.В. Нежданової  (Одеса, Україна): 

«Sounds Like Kandinsky: синестезія в творчості Василя Кандинського» 

Штирбул В., аспірант  ОНМА ім. А.В. Нежданової, викладач ДМШ  

ім. Л.М.Нагаєва  (Одеса, Україна): 

«Візуально-музичний синтез: між мольбертом та пюпітром» 

Спольська О., аспірантка НАКККіМ, асистент кафедри  ТНПУ  

 ім. В. Гнатюка, провідний фахівець ректорату (Київ, Україна): 

«Фортепіанні класи факультету мистецтв Тернопільського нац. пед. 

університету  ім. Володимира Гнатюка: трансформація музичної освіти» 

Жекова О., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Дитячої 

школи мистецтва № 5 (Одеса, Україна): 

«Українські народні інструменти в мистецькій школі» 

Моторна Т., концертмейстер Одеської обл..філармонії, викладач Школи 

мистецтв № 4 (Одеса, Україна): 

«Звуко-кольорова синестезія в музиці Олександра Скрябіна та Олів’є 

Мессіана” 

Перерва 15.30-16.00 

 

 

4.05.2021. 16.00 

Ведучі: БуркацькийЗ., АндросоваД.,  

Секція 2. Питання семантики  і структури артефактів і культурних 

заходів 

Буркацький З., засл.діяч мистецтв України, канд.мистецтвозн., 

професор, зав.кафедри   ОНМА ім. А.В.Нежданової (Одеса, Україна): 

«Виразні ефекти академічного інструментарію у сучасній кларнетовій грі» 

Буркацька Т., Нар.артистка України, професор ОНМА 

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна) 

«Ліричні твори П.І. Чайковського для дуету сопрано - мецосопрано» 

Варакута М., канд.мистецтвозн., доцент, професор кафедри   

Дніпропетровської академії музики  ім. М. Глінки (Дніпро, Україна): 

«Жанрові моделі молитви та псалму в хоровій творчості сучасних українських 

композиторів» 

Зима Л., канд.мистецтвозн., доцент ОНМА 

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Необарокові риси у фортепіанному квінтеті М. Вайнберга» 

Нєйчева Л., канд.мистецтвозн., ст.викладач ОНМА  



ім. А.В. Нежданової, зав. Літературно-драматургічної частини 

ОНАТОБ (Одеса, Україна): 

«Народження композиторської школи Болгарії та роль Д. Христова в 

збереженні національних художніх типологій» 

Сікорська А., канд.мистецтвозн., ст. викладач Хмельницького  муз. 

коледжу ім. В.І. Заремби (Хмельницький, Україна): 

«Ведучі принципи  музичного формотворення у кіномистецтві» 

Шакун-Мєльчінкова Н., засл.арт.України, доцент кафедри   ОНМА 

 ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Драматичне сопрано в аналогії до драматичного тенору оперного 

репертуару» 

  Петрук Р., засл.діяч мистецтв України, доцент Київської державної 

академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну  ім. Михайла Бойчука  

(Київ, Україна): 

«Музика Мирослава Скорика як складова виставкового проєкту ‘Іван Марчук: 

секрети геніальності’» 

Ялоза А., викладач Дніпропетровської музичної академії  ім. М. Глінки, 

здобувач ОНМА ім. А.В. Нежданової (Дніпро, Україна): 

«Ритуально-аристократичні витоки гітарної гри» 

  Ходаченко С., педагог вищ.кваліфікації, педагог-методист Одеського 

державн.  муз. ліцею  ім. проф. П.С.Столярського (Одеса, Україна): 

«До питання про творчість Ф. Шопена як зразок романтизму у світовому 

фортепіанному мистецтві» 

 Любенко Н., аспірантка ОНМА ім. А.В. Нежданової, муз.редактор Нац. 

одеського філармонічного оркестру  (Одеса, Україна): 

«Жанрово-стильові настанови костумбрізму і поетика  музичного  театру  

М. де Фальї» 

  Галай О., аспірантка  НМАУ  ім. П. І. Чайковського (Київ, Україна): 

«Паралітургійна музика Віктора Степурка в контексті культурно-творчих 

процесів ХХІ ст.» 

 Копейкіна А., здобувач, працівник ОНМА ім. А.В. Нежданової  (Одеса, 

Україна): 

«Сон, мрія, колискова» 

  Лисенко Н., магістр, пошукач ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, 

Україна): 

«Агіографічні риси вираження в музиці кантати С. Прокоф’єва ‘Олександр 

Невський’» 

  Петровська Н., здобувач ОНМА  ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Візантійський контекст феномена сарматизму та його відтворення в 

польській культурі» 

 Бондаренко Л., ст.викладач, здобувач ОНМА 

ім. А.В. Нежданової  (Одеса, Україна): 

«Французька культура і музика початку ХХ століття в річищі ідей неотомізму» 

   Іванова Л.,  викладач, здобувач ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, 

Україна): 



«Традиції фортепіанного традиціоналізму в творчій практиці одеських 

композиторів» 

  Чжан Цзюсун, аспірант ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Друга соната Ф. Шуберта як продовження тенденції нетрадиційної вибудови 

циклу» 

 Бейнік Є., аспірантка кафедри теоретичної та прикладної 

культурології ОНМА  ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Релігійно-філософські погляди Ф. Ліста в контексті романтичної естетики і 

їх втілення в музичних образах» 

  Димань Т., аспірантка НАКККіМ (Київ, Україна): 

«Творчі здобутки науковців України в аспекті підготовки наукових кадрів» 

  Шлябанська Я., аспірантка НМАУ  ім.  П.І.Чайковського (Київ, 

Україна): 

«Мультикультурний вплив як чинник формування творчої особистості 

композиторки Хаї Черновін» 

Лебедева Н.,  викладач КЗПСО "Мистецька школа № 1  ім. Е. Г. Гілельса 

м. Одеси" (Одеса, Україна): 

«Символіка в музиці Й.С. Баха за концепцією Б. Яворського» 

Недова А., викладач КЗПСО "Мистецька школа № 1  ім. Е. Г. Гілельса 

м. Одеси" (Одеса, Україна): 

«Нове трактування класичних музичних форм в творах Ф. Шопена» 

  Хуан Цзюньтао, магістр ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса,  Україна): 

«Концерт Р.Шумана для фортепіано a-moll у представництві протоколажної 

техніки ХІХ сторіччя» 

 

Секція 3. Проблеми репертуарних рішень в мистецьких 

та культурних акціях  

Ведучі: Чехуніна А., Зима Л. 

  Чехуніна А., канд.мистецтвозн., доцент Херсонського держ. 

Університету (Херсон, Україна): 

«Бахіанство С. Франка» 

  Ван Ченьдо, канд.мистецтвозн., викладач приватної музичної школи 

(Пекін, КНР): 

«Вибір репертуару для дитячих концертних виступів» 

  Ван Міньцзе, канд.мистецтвозн., викладач приватної консерваторії в 

Гуанчжоу (Гуанчжоу, КНР): 

«Ліричне сопрано в репертуарних вподобаннях китайського концертного 

вжитку» 

  Каданцева Н., солістка ОНТОБ, викладач і пошукач 

ОНМА ім. А.В.Нежданової (Одеса, Україна) 

«Камерний спів в руслі оперних репертуарних надбань» 

  Крупей М., канд.мистецтвозн., доцент ОНМА ім. А.В.Нежданової 

(Одеса, Україна): 

«Класика саксофонної гри в репертуарі китайських виконавців» 



  Сунь Жуйшан магістр, здобувач ОНМА ім. А.В. 

Нежданової  (Гуанчжоу, КНР): 

«Пісенний репертуар у формуванні аріозної вокальності» 

  Лі Юйсюань, магістр ОНМА ім. А.В.Нежданової (Одеса, Україна): 

«Концертні форми саксофонної  гри у творчості авторів ХХ віку» 

  Ліу Бей, магістр ПУНУ ім. К.Д. Ушинського(Одеса, Україна): 

«Французька школа у становленні світового скрипкового  мистецтва» 

  Кітрар О.,  викладач вищої категорії, викладач-методист Уманьського  

Обласного  муз. коледжу (Умань, Україна): 

«Презентація збірки: ‘Збірник перекладень творів для дуета та тріо баяністів’»  

 Подунай Я., аспірантка НАКККіМ (Київ, Україна): 

«Українська естрадна пісня 1990-х років» 

19.30. Круглий стіл 

 

 

5.05.2021. 10.00. 

Секція 4. Питання історії культури і мистецтв  

Ведучі: ШвецьН., Казначеєва Т.  

 Швець Н., канд.мистецтвозн., доцент  Національної музичної академії 

України  ім. П. І. Чайковського(Одеса, Україна): 

«Творча доля Сержа Лифаря і проблема взаємодії культури та еміграції» 

  Джаннетті M., диригент, зав.кафедри ОНМА ім. А.В. Нежданової  

(Burana, Germany): 

«R. Wagner. Quo vadis, Wissenschaft?» 

  Васильєва В.,  нар.арт.України, професор ОНМА ім. А.В. Нежданової 

(Одеса, Україна): 

«’Жіночий бас’ контральто в історії оперного співу і в сьогоденні» 

  Джулай Г., заслужений діяч мистецтв України, професор 

ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«’Кармен’ Ж. Бізе в контексті взаємодії французьких та іспанських культурно-

історичних традицій» 

  Лаврик Н., професор кафедри  ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, 

Україна): 

«Образні пласти циклу мініатюр для скрипки, віолончелі та фортепіано 

Френка Бріджа» 

Чабан-Чайка С., канд. педагогічних наук, доцент Кам’янець-

Подільського нац. університету ім. Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, 

Україна): 

«Гнат Хоткевич – основоположник бандурного професійного виконавства» 

  Вавренчук І., канд. мистецтвознавства Хмельницького муз. коледжу 

ім. В.І. Заремби (Хмельницький, Україна): 

«Творчість М. Балеми в контексті становлення сучасної музичної культури 

Хмельниччини». 

  Каплієнко-Ілюк Ю.,  канд.мистецтвозн., доцент Чернівецького нац. 

університету  ім. Юрія Федьковича (Чернівці, Україна): 



«Скрипкове мистецтво Буковини: історія та перспективи» 

  Борисова Т., канд.пед.. наук, доцент кафедри Кам’янець-Подільського 

нац. університету ім. Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, Україна): 

«Композиторський доробок Олексія Беца у контексті сучасної музичної 

культури Поділля» 

  Шпак Г., канд.мистецтвозн., доцент ОНМА ім. А.В. Нежданової 

(Одеса, Україна): 

«Ораторіальна спадщина Г. Ф. Генделя у річищі релігійно-етичних настанов 

творчості композитора» 

 Горелік Л., канд.мистецтвозн., доцент ОНМА 

ім. А.В. Нежданової  (Одеса, Україна): 

«Духовні та жанрово-інтонаційні настанови кантати В. А. Моцарта 

«Exsultate  Jubilate» 

  Казначеєва Т., канд.мистецтвозн.,доцент ОНМА  ім. А.В. Нежданової 

(Одеса, Україна): 

«Романеска – універсальний жанр танцювального мистецтва епохи 

Відродження» 

  Аліксійчук О., канд.пед..наук, доцент кафедри Кам’янець-Подільського 

нац. університету ім. Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, Україна): 

«Культурна місія Василя Васильовича Бобика в контексті музичної культури 

Буковини» 

  Галицька П., зав.цикловою комісією  КЗ «Одеський Коледж мистецтв  

ім. К.Ф. Данькевича»(Одеса, Україна): 

«Камерно-інструметальні цикли Р. Шумана в річищі німецького бідермайєра» 

  Муляр А., магістр ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Стильові антитези концертного жанру у музиці ХХ сторіччя» 

  Ходаченко С., викладач вищої категорії, викладач-методист Одеського 

держ. муз. ліцею  ім. проф. П.С. Столярського (Одеса, Україна): 

«До питання про творчість Ф. Шопена як зразку романтизму у світовому 

фортепіанному мистецтві» 

  Кириченко Ф., заслужений працівник культури України, викладач вищої 

категорії, викладач-методист Одеського держ. муз. ліцею  ім. проф. П.С. 

Столярського (Одеса, Україна): 

«Розвиток жанру фортепіанного дуету у творчості композиторів Франції» 

  Шан Юн, здобувач ОНМА ім. А.В. Нежданової(Одеса, Україна): 

«Ґенеза та історичні шляхи становлення великої французької опери» 

  Круліковська Т., викладач Хмельницького муз. коледжу ім. 

В.І. Заремби, здобувач Львівської національної музичної академії   ім. М.В. Ли

сенка (Львів, Україна): 

«Метод регіонального дослідження Оскара Кольберга та його вплив на 

діяльність українсько-польських композиторів Поділля ХІХ ст.» 

  Ван  Сяоюй, здобувач ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Вокальна творчість К. Шимановського і традиції польського фольклоризму» 

  Лінь Цзюньда, магістр, здобувач ОНМА ім. А.В.Нежданової, викладач 

Гуанчжоуської державної консерваторії (Гуанчжоу, КНР): 



«22 Соната Л. Бетховена у втіленні заповітів рококо» 

  Гао Цінвень, здобувач  ОНМА ім. А.В. Нежданової(Одеса, Україна): 

«Взаємовпливи творчості композиторів-романтиків: К.М. Вебер» 

 Шаповал О., канд.мистецтвозн., доцент кафедри  ХНУМ 

ім. І.П. Котляревського (Харків, Україна): 

«Романтична драма у віршах ‘Вивільнений Прометей’ П.Б. Шеллі та 

тетралогія ‘Кільце нібелунга’ Р. Вагнера: збіги у міфотворчих концепціях» 

  Ян Цзюнь, аспірант НМАУ ім. П. І. Чайковського (Київ, Україна): 

«Хуан Цзи та СяоЮмей як засновники традиції китайського симфонізму» 

  Чикаренко М., концермейстер кафедри музично-сценічного мистецтва 

МЗВО КАМ (Київ, Україна): 

«Забутий шедевр Віктора Косенко» 

 

Перерва 14.30-15. 

 

5.05.2021. 15.00.  

Cекція 5.   Контекст культури у вирішенні змісту  музичного 

виконавства. Ведучі: Чуприна Н., Лаврик Н. 

  Чуприна Н., канд.мистецтвозн., доцент, декан  ОНМА  

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Виконання творів Ф. Шопена в умовах поставангардного стильового буття»  

  Цимбалюк О., лауреат міжнародних конкурсів, заслужений артист 

України (Одеса, Україна): 

«Питання подолання сценічного хвилювання у вокальному виконавському 

мистецтві» 

  Білий В., лауреат міжнародних конкурсів, ст. викладач  МГУ, соліст 

Одеського нац. академічного театру опери та балету (Одеса, Україна): 

«Питання застосування вокальної техніки «бельканто» у сучасному оперному 

виконавстві» 

  Фомічова О., заслужена артистка України, солістка Нац. опери 

України, солістка театру Київська Опера, доцент  Київського нац. 

університету культури і мистецтв України (Київ, Україна): 

«Доцільність та необхідність ретельної роботи співака-виконавця над 

особливостями правильної італійської вимови при виконанні оперних арій» 

  Лясота В., засл.арт.України, в.о.професора ОНМА ім. А.В.Нежданової  

(Одеса, Україна): 

«Оркестрове виконавство в умовах лакдауну»  

  Липецька М., канд.мистецтвознавства, доцент кафедри 

ЛНМА  ім. М.В. Лисенка (Львів, Україна):  

«Видатна українська скрипалька – Лідія Шутко» 

  Русяєва М. , канд.мистецтвозн., доцент ОНМА  ім. А.В. Нежданової, 

директор   КЗПСО "Мистецька школа № 1 ім. Е.Г. Гілельса в м.Одесі» (Одеса, 

Україна): 

«Роль та значення культурно-мистецьких проектів» 



  Боршуляк А., канд.мистецтвозн., доцент Кам’янець-Подільського нац. 

університету ім. Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, Україна): 

«Антон Коципінський – засновник фортепіанної освіти на Поділлі» 

  Бояренко Т.,  канд.мистецтвозн.,   ст. втикладач  ОНМА  

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«’Легка’гра піаніста у практиці концертних виступів з вокалістами» 

  Бордонюк В., канд.мистецтвозн., доцент ОНМА ім. А.В. Нежданової 

(Одеса, Україна): 

«Методика аналізу творів та виконань, що містять символістський художній 

комплекс» 

  Басса О., канд.мистецтвозн., доцент ЛНМА ім. М. Лисенка (Львів, 

Україна):  

«Трансформація наукового підходу у виконавстві та педагогіці української 

мистецтвознавиці, концертмейстера Лідії Ніколаєвої» 

 Вавренчук І., канд.мистецтвозн., ст. викладач  Хмельницького 

муз.коледжу ім. В.І. Заремби (Хмельницький, Україна): 

«Діяльність академічного ансамблю пісні і танцю ‘Козаки Поділля’ в контексті 

розвитку музичної культури Поділля» 

  Чжан Тяньтянь, здобувач  ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Виконавчі особливості інтерпретацій Капричіо Ф. Мендельсона» 

  Красиліна І.,  режисер  оперної  студії,   здобувач    ОНМА  

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Як ставити в сьогоденні опери А. Скарлатті» 

  Литвиненко О., викладач    ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Образ Богородиці в українській народній пісенній традиції святочного 

зимового календарного циклу» 

Купіна Д.,   канд.мистецтвозн., доцент Дніпропетровської академії 

музики ім. М. Глінки (Дніпро, Україна): 

«Фантазія в українській органній музиці: способи модифікації жанрового 

канону» 

            Волошин М., викладач КЗ «Одеський коледж мистецтв 

ім. К. Ф. Данькевича», циклова комісія (Одеса, Україна): 

«Транскрипції органних творів Й. С. Баха для баяну» 

  Роменський Ю., ст. викладач факультету мистецтва і дизайну МГУ 

(Одеса, Україна): 

«Культивація навичок інструментального інтонування у виконавстві джазових 

вокалістів» 

  Горожанкіна О., канд.пед..наук, доцент ПНПУ  ім. К.Д. Ушинського 

(Одеса, Україна): 

«Методи формування концертмейстерських умінь майбутніх учителів  муз. 

мистецтва» 

  Чжоу Ісень, здобувач   ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Нові тенденції використання тромбона у сучасній музиці» 

  Куліш М., аспірант  КУ ім. Бориса Грінченка (Київ, Україна): 



«Виконавський стиль О.І. Зілоті в період еміграції на тлі особистісної кризи 

інтелігенції післяжовтневого перевороту в Росії» 

  Чен Менвей, аспірант ЛНМА  ім. М.В.  Лисенка (Львів, Україна): 

«Концертно-виконавська діяльність в Китаї скрипалів заходу XX ст. до Другої 

світової війни» 

  Ван Сіге, аспірант  ХНУМ ім. І.П. Котляревського(Харків, Україна): 

«Німецька вокальна традиція у сучасній практиці співаків з Китаю» 

  Титенко Д., асистент органіста Нац. будинку органної та камерної 

музики України,аспірант  НАКККіМ (Київ, Україна): 

«Старовинне клавірне виконавство в Україні: проблеми відтворення  

музичного інструментарію» 

  Чайка П., концертмейстер, здобувач ОНМА ім. А.В. Нежданової 

(Одеса, Україна): 

«Скрипкове академічне музичне виконавство другої половини ХХ – початку 

ХХI століття: технічний аспект» 

  Архіпова Н.,  ст.викладач  МГУ (Одеса, Україна): 

«Шляхи формування традиційного виконавського вокального стилю у 

естрадно-джазовій музичній стилістиці» 

  Шелестова Є., викладач фортепіано КДАМ  ім. М.І.Чембержі (Київ, 

Україна): 

«Відображення романтичного мислення Р. Шумана в його фортепіанних 

циклах» 

Новикова С., викладач КЗПСО "Мистецька школа № 1 ім. Е.Г. Гілельса 

м. Одеси" (Одеса, Україна): 

«Співвідношення музичних і технічних завдань в піаністичній праці» 

  Гавриленко Л., концертмейстер,здобувач ОНМАім. А.В. Нежданової, 

викладач  КЗПСО «Мистецька школа № 7» (Одеса, Україна): 

«Образ флейти в творчості французьких композиторів XVIII ст. у світлі 

концепту ‘жіноче / чоловіче’» 

 

5.05.2021. 15.00 

Секція методики викладання спеціальних дисциплін у вищій і середній 

школі мистецтв.  Ведучі:  ГисаO.,  Житнікова Н.   

 Язикова Н., канд.пед..наук, доцент, декан ОНМА ім. А.В. 

Нежданової(Одеса, Україна): 

«Принципи розвиваючого і інтегруючого навчання як основа специфіки 

викладання дисципліни ‘загального та спеціалізованого фортепіано’» 

  Скибінська О., доцент кафедри ОНМАім.А.В. Нежданової (Одеса, 

Україна): 

«Режим і гігієна музиканта-духовика» 

 Картузова Н., зав.бібліотеки ОНМАім.А.В. Нежданової (Одеса, 

Україна): 

«Виставки як концепт організаційно-просвітницької роботи бібліотек» 



  Козаченко Ж., засл.працівник культури України, викладач-методист, 

завідувач цикл.комісії КЗ «Одеський   фаховий  коледж мистецтв  ім. К.Ф. Д

анькевича» (Одеса, Україна): 

«Підготовка фахівців сфери  музичного  мистецтва на засадах 

культурологічного підходу»  

 Батанов В., канд.мистецтвозн., доцент муз. інституту Ханчжоуського  

пед. університет (Ханчжоу, КНР): 

«Факультатив ‘струнно-смичкові інструменти’ у системі музично-

педагогічної освіти у Китаї» 

  Беляєва В., в.о.доцента ОНМАім.А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Роль концертмейстера у формуванні цілісного образу твору в роботі зі  

студентом-вокалістом» 

Утіна А., канд..мистецтвозн., зав.відділом ПСМНЗ «Костянтинівська 

школа мистецтв» (Донецька обл.., Україна): 

«Використання асоціативного мислення при визначенні септакордів та їх 

обернень на слух» 

Житнікова Н., викладач Дитячої школи хорового мистецтва  

ім. С.К. Крижанівського(Одеса, Україна). 

«Роль інформаційно-комп’ютерних технологій у формуванні творчої 

особистості сучасного піаніста» 

Фрідман З., викладач КЗПСО "Мистецька школа № 1 імені Е. Г. Гілельса 

м. Одеси" (Одеса, Україна): 

«Робота над вихованням фортепіанної техніки на уроках спеціального 

фортепіано» 

Новикова С., викладач КЗПСО "Мистецька школа № 1 імені 

Е. Г. Гілельса м. Одеси" (Одеса, Україна): 

«Співвідношення музичних і технічних завдань в піаністичній праці» 

  Ван Чжецін, аспірант  ПНПУ  ім. К.Д. Ушинського (Одеса, Україна): 

«Асоціативний підхід в хормейстерській підготовці майбутніх учителів  

музичного мистецтва» 

   Федотова Ю., викладач та концертмейстер, спеціаліст вищої 

категорії КЗПСО «Мистецька хорова школа  ім. С.К. Крижанівського» 

(Одеса, Україна): 

«Засоби та можливості роботи над фортепіанним ансамблем в умовах 

дистанційного навчання» 

  Дідушок І., викладач-методист Одеського держ.муз.ліцею  ім. проф. 

П.С. Столярського (Одеса, Україна): 

«Найважливіші форми  педагогічного впливу у виконавчому класі 

спеціалізованої музичної школи» 

  Некрасов С., викладач ОДМЛ  ім. П.С. Столярського(Одеса, Україна): 

«Предмет загальної історії в навчанні майбутніх музикантів-фахівців» 

 Ухова С., викладач КЗПСО "Мистецька школа № 1 імені Е. Г. Гілельса 

м. Одеси" (Одеса, Україна): 

«Про початковий період навчання менш здібних учнів» 

  Довгих Я., аспірант  Центральноукраїнського держ.пед. університету  

ім. В.В. Винниченка, викладач ПНПУ  ім. К.Д. Ушинського (Одеса, Україна): 



«Особистий бренд як передумова конкурентоспроможності викладача-

музиканта на ринку освітніх музичних послуг» 

  Паєрелєва О., викладач вищої категорії Мистецької школи № 3 (Одеса, 

Україна): 

«Формування навичок співацького дихання на заняттях з вокалу» 

  Краснова І., зав.відділом, ст.викладач  ОДМЛ  

ім. проф.  П.С. Столярського (Одеса, Україна): 

«Ефективні підходи у розвиткові навичок читання нот з листа при навчанні 

гри на фортепіано» 

  Терещенко І., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Дитячої 

школи мистецтва № 5 (Одеса, Україна): 

«Робота у класі струнного ансамблю в мистецькій школі» 

  Любенко М., аспірант ОНМА ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«Віолончельний континуум творчості С.Губайфдуліної» 

                Гарбарук Є., викладач вищої категорії Уманського муз.коледжу  

(Умань, Україна): 

«Презентація книги ‘Диригенту – початківцю’»  



 СТУДЕНТCЬКА СЕКЦІЯ 

Пленарне засідання. Ведучі: Бакланова К.,  Іванько О.   

Голубов Д., магістрант ОНМА ім. А.В. Нежданової,  наук.кер. 

докт.мистецтв.Муравська О.  (Одеса, Україна): 

«Звукосвіт О. Мессіана у співвіднесенні з релігійно-художньою концепцією 

творчості композитора» 

 Шевченко Т., магістрантка  НМАУ  ім. П. І. Чайковського, наук.кер. 

канд..мистецтв., доцент Швець Н.  (Київ, Україна): 

«Співвідношення  муз. та візуального у творах В. Кандинського та Гаррісона 

Бертуістла» 

 Бакланова К., ст. 4 курсу ОНМА ім. А.В.Нежданової, наук.кер. 

докт.мистецтв.Муравська О.  (Одеса, Україна): 

«Духовні настанови візантійської культури та їх проекції в культурі і в музиці 

Європи й України XIX – XX століть» 

  Іванько О., ст. 3 курсу ОНМА  ім. А.В.Нежданової, наук.кер. 

докт.мистецтв. О.  Маркова (Одеса, Україна): 

«Виконавські альтернативи у поданні фортепіанних творів С. Скотта» 

 Рудой Д., магістрант ОНМА ім. А.В.Нежданової, наук.кер. Нейчева Л. 

канд.мистецтв., зав.літер.відділом ОНАТОБ, ст.викл. ОНМА  

ім. А.В. Нежданової (Одеса, Україна): 

«’Дівчина і смерть’ Е. Лапейко в контексті одеського рок-руху». 

  Довганчина К., магістрант ОНМА ім. А.В. Нежданової, наук.кер.  

докт.мистецтв.   Маркова О. (Одеса, Україна): 

«Вітальна програма на честь Свят – в контексті концепції конфлікта культури 

і високого мистецтва Г. Зіммеля» 

 

Секція 1. Питання історії та теорії культури і мистецтва 

Ведучі: Голубов Д., Букреєв І. 

 

 HurtovaY., Studentka II roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej w 

Krakowie z klasy wokalnej prof. dr.hab. Małgorzaty Ratajczak (Краков, Польща): 

“Analiza pieśni  ‘Die zwei blauen Auge von meinem Schatz’ z cyklu piesni “Lieder 

eines fahrenden Gesellen” G. Mahlera” 

 Букреєв І., ст. 4 курсу Криворізького держ. пед. університету, 

наук.кер.доцент Власенко І.  (Кривий Ріг, Україна): 

«Е. Лефебр у становленні традицій виконавства на саксофоні» 

 Нецько Ю., ст.4 к. ЛНМА  ім. М. Лисенка (Львів, Україна): 

«Соломія Крушельницька та її концертмейстер Б.Дрималик» 

  Перель О. ст.4 к., наук.кер. докт.мистецтв.   Маркова О. (Одеса, 

Україна): 

«Духовна музика в контексті культурної політики Ізраелю» 

  Бородіна І., ст.  Херсонського держ.Університету, наук.кер. доцент 

канд. мист.Чехуніна А. (Херсон, Україна): 

«Кобзарські братства та цехи як осередки розвитку бандурної традиції 

України» 



 Манжай А., магістрантка ХДУ, наук.кер. доцент канд. 

мистецтвозн. Чехуніна А. (Херсон, Україна): 

 «Аналіз сучасних дитячих пісень на прикладі творів Лесі Горової, Ірини 

Кириліної та Людмили Марченко» 

 Ставратій А., ст.3 к .ОНМА ім. А.В. Нежданової, наук.кер.докт.мист. 

Татарнікова А.  (Одеса, Україна): 

«Савой-опера як явище англійської культури Вікторіанської епохи» 

  Ангельчук Е., ст. 2 к. ОНМА ім. А.В. Нежданової наук.кер.викл.Волкова 

Г. (Одеса, Україна): 

«Індивідуальне і колективне в радянській культурі на прикладі оперети 

Д. Шостаковича ‘Москва, Черемушки’» 

 

Секція 2.  Трансгуманітарний ракурс артефактів і об’єктів культури 

Ведучі: Тушенко І, Мороз Д. 

  Рожко С., ст. 4 к. Хмельницького  муз. коледжу ім. В.І. Заремби, 

наук.кер.викладач-методист Беляєва Т. (Хмельницький, Україна): 

«Гармонія сфер у ‘Планетах’ Густава Холста» 

  Тушенко І., ст. 3 к. ОНМА ім. А.В. Нежданової, наук.кер. 

докт.мистецтв., в.о.проф. Муравська О.  (Одеса, Україна): 

«Образ Орфея у французькій культурно-історичній традиції минулого та 

сучасності» 

 Мороз Д., ст. ХДУ, наук.кер. доцент канд. мист.Чехуніна А. (Херсон, 

Україна): 

«Жанрово - стильові особливості сольної бандурної творчості композиторів 

доби незалежності України» 

 Ляхова-Тимохіна А., ст. 3 к. ОНМА  ім. А.В. Нежданової, 

наук.кер.викл.Волкова Г. (Одеса, Україна): 

«Містеріальні  аспекти  християнського 'образу світу’ і їх роль у 

становленні культури Європи» 

  Татарнікова С., ст. Одеського коледжу мистецтв та культури  ім. К.Ф. 

Данькевича, наук.кер. викл.-методист, засл.прац.культ.України Козаченко 

Ж.О.  (Одеса, Україна): 

«Зародження електронно-віртуального етапу сучасної культури» 

  Матвєєвська А., ст. ОНМА ім. А.В. Нежданової, 

наук.кер.канд.мистецтв., доц.Каплун Т. (Одеса, Україна): 

«Огляд богословських та науково-теоретичних концепцій явища осмогласся у 

православній традиції» 

 

Секція 3. Жанрово-стильові типології культури і мистецтва 

          Дун Л., ст. ОНМА ім. А.В. Нежданової, наук.кер.проф.Д.Андросова  

(Одеса, Україна): 

«'Страдальна мати – Stabat mater' Дж.-Б. Перголезі» 

  



           Горковенко М., ст.  ОНМА  ім. А.В. Нежданової, наук.кер.проф.Кулієва 

А. (Одеса, Україна): 

«Барочна арія в творчості Г. Ф. Генделя». 

 Ющенко Софія,  ст.  2 к. ОНМА ім. А.В. Нежданової, наук.кер. 

докт.мистецтв.Муравська О.  (Одеса, Україна): 

«Магніфікат Й. С. Баха і традиції лютеранської маріології» 

 Баб’як  М., магістрантка ХДУ, наук.кер. доцент канд. 

мистецтвозн. Чехуніна А.  (Херсон, Україна): 

«Твори різдвяної тематики Я. Яциневича як складова  репертуару 

аматорського церковного хору» 

 

Секція 4. Проблеми виконавства в культурі і в мистецтві 

Ведучі: Яновська М., Денисенко І. 

  Фока К., магістрант ЛНМА  ім. М.В. Лисенка (Львів, Україна): 

«Трансформація української пісенності в інтерпретації Юні Сомеро Балади 

ор.42 С.Борткевича» 

  Яновська М. , магістрант КДПУ, наук.керівник  канд. мист., доц. 

Власенко І.  (КривийРіг, Україна): 

«Вокальний стиль як категорія виконавського музикознавства» 

 Антипенко А., магістрантка ХДУ, наук.кер. доцент канд. 

мистецтвозн. Чехуніна А. (Херсон, Україна): 

«Специфіка підготовки майбутнього педагога-музиканта до виконавства у 

різних співочих манерах» 

 Денисенко І.,  ст.  ХДУ, наук.кер. доцент канд. мистецтвозн. Чехуніна 

А. (Херсон, Україна): 

«Сучасні тенденції розвитку фортепіанного мистецтва: виконавський аспект»  

 Бородін В.,  ст.   ХДУ, наук.кер. доцент канд. мистецтвозн. Чехуніна А.  

(Херсон, Україна): 

«Співацький голос баритон в оперному мистецтві» 

 

Секція 5. Питання методики навчання і викладення учбових дисциплін 

  Будченко Ю., ст.  ХДУ, наук.кер. доцент канд. 

мист.Чехуніна А.(Херсон, Україна): 

«Значення музично-ритмічних рухів у музично-творчому розвитку 

дошкільнят» 

  Гаркуша Г., магістрантка ХДУ, наук.кер. доцент канд. 

мистецтвозн. Чехуніна А. (Херсон, Україна): 

«Формуванння співочих навичок у позакласній роботі з дитячим вокальним 

ансамблем» 

 Кривоспицький Є., магістрант ХДУ, наук.кер. доцент канд. 

мистецтвозн.Чехуніна А. (Херсон, Україна): 

«Формування творчої особистості учнів дитячих музичних шкіл у класі 

гітари» 



 Дяченко К., магістрантка  ХДУ, наук.кер. доцент канд. 

мистецтвозн. Чехуніна А. (Херсон, Україна): 

 «Розвиток творчої уяви та фантазії учнів відділу 'муз. театру’ ДМШ №1 

м. Херсона на прикладі творів дитячого репертуару С.М. Майкапара» 

  Навроцька А., магістрантка ХДУ, наук.кер. доцент канд. 

мистецтвозн.,Чехуніна А. (Херсон, Україна): 

«Методика елементарного музикування К.Орфа як засіб музично-творчого 

розвитку дошкільнят» 

 

 


