
Додаток 15 
до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ 
про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну 

кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що 
передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на 

відповідному рівні вищої освіти 
1. Загальна інформація про забезпечення науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками освітнього процесу на 

третьому рівні вищої освіти (освітньо – творча програма «Музичне мистецтво») 
Найменування показника Кількість (осіб) 

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників 14 

Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи (в тому 
числі за суміщенням) 

 

з них кількість: 
- докторів наук та професорів 

7 

-кандидатів наук та професорів 4 
-професорів 1 
- кандидатів наук та доцентів 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на третьому рівні вищої 
освіти  

Найменува
ння 

освітнього 
компонента

, який 
закріплено 
за науково-
педагогічни

м, 
педагогічни

м, 
науковим 

працівнико
м 

Прізвище, ім’я, по 
батькові науково-

педагогічного, 
педагогічного, 

наукового 
працівника 

Найменуван
ня посади 

Освітня 
кваліфікація 

(найменування 
закладу, який 

закінчив 
науково-

педагогічний, 
педагогічний, 

науковий 
працівник, рік 

закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

Освітня 
кваліфікація 
(науковий 

ступінь, шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, 

тема дисертації 
(серія, номер, 

дата, ким 
виданий 

диплом), вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 
(серія, номер, 

дата, ким 
виданий 
атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про 
досвід професійної діяльності (заняття) 
за відповідним фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із зазначенням посади та 
строку роботи на цій посаді (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на здобуття 
наукового ступеня за спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по батькові дисертанта, 
здобутий науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, дата, ким виданий 

диплом), наявність публікацій у 
наукових виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 
протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

(найменування 
закладу, вид 
документа, 
тема, дата 

видачі і 
кількість 

навчальних 
кредитів 
(годин)) 

Досягнення у професійній діяльності 
(відповідно до пункту 38 

Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльн 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
Іноземна 

мова 
Петлюченко 

Наталя 
Володимирівна  

завідувачка 
кафедрою 

інрземних мов 
професор 

Одеській 
державний 
університет 

імені І. І. 
Мечникова 
Диплом: ТВ 
№ 906073 

Кваліфікація: 
Філолог. 

Диплом 
доктора наук 
ДД №008818 

від 
10.11.2010 

року 
Тема: 

Харизматичн
а особистість 

1. Petlyuchenko, N. & Chernyakova, 
V. (2019). Charisma & female 
expressiveness: Language, 
ethnoculture, politics. In Lege artis. 
Language yesterday, today, 
tomorrow. The journal of University 
of SS Cyril and Methodius in 
Trnava. Warsaw: De Gruyter 
Poland, 2019, IV (1), June 2019, p. 

Одеський 
національни

й 
економічний 
університет з 
29.11.2018 р. 

по 
29.12.2018 р. 

90 год./ 

1,3,4,6,7,8,10,12,13,14,19 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 



Викладач 
німецької 

мови і 
літератури 

політичного 
лідера в 
просторі 

німецького 
та 

українського 
апелятивних 
дискурсів: 
зіставний 

аспект : дис. 
… доктора 

філол. наук : 
10.02.17 / 

Петлюченко 
Наталія 

Володимирів
на. – Одеса, 

2010. – 486 с. 
Атестат 

професора 
кафедри 

германських 
та 

романських 
мов 12ПР 

№008530 від 
01.03.2013 

року 
 

83-132. ISSN 2453-8035 (Web of 
Science) https://lartis.sk/wp-
content/uploads/2019/06/Petlyuchen
koChernyakova_Issue-1_2019.pdf 
2. Petlyuchenko, N. & Chernyakova, 
V. (2019). Features of expressive 
female speech in the political 
discourse of Spain and Latin 
America. In Advanced Education. 
Новітня освіта. Kyiv: National 
Technical University of Ukraine 
«Kyiv Polytechnic Institute», 2019, 
12, p. 212–219, DOI: 
https://doi.org/10.20535/2410-
8286.155500 (Web of Science) 
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/15550
0/177313 
3.   Petlyuchenko, N. (2020). 
Coronavirus disease 2019 (covid-19) 
as a hard news in media texts: 
cognitive and cross-cultural aspects. 
In Lege artis. Language yesterday, 
today, tomorrow. The journal of 
University of SS Cyril and 
Methodius in Trnava. Warsaw: De 
Gruyter Poland, 2020, IV (1), 
Decembers 2020, p. 5-81. ISSN 
2453-8035 (Web of Science) (друк 
грудень 2020) 

3 кред. 
Довідка про 
стажування 

Наказ ОНЕУ 
№ 783-0 від 
29.11.2018 

 
Рурський 

університет 
м. Бохум 

(Німеччина), 
науково-
дослідне 

стажування 
за грантом 
фонду ім. 

Олександра 
фон 

Гумбольдта з 
01.07.2018 

по 
30.09.2018 
Свідоцтво 

про грант від 
фонду ім. 

Олександра 
фон 

Гумбольдта 
від 

1. Petlyuchenko, N. & 
Chernyakova, V. (2019). 
Charisma & female 
expressiveness: Language, 
ethnoculture, politics. In Lege 
artis. Language yesterday, today, 
tomorrow. The journal of 
University of SS Cyril and 
Methodius in Trnava. Warsaw: 
De Gruyter Poland, 2019, IV (1), 
June 2019, p. 83-132. ISSN 
2453-8035 (Web of Science) 
https://lartis.sk/wp-
content/uploads/2019/06/Petlyuc
henkoChernyakova_Issue-
1_2019.pdf 
2. Petlyuchenko, N. & 
Chernyakova, V. (2019). 
Features of expressive female 
speech in the political discourse 
of Spain and Latin America. In 
Advanced Education. Новітня 
освіта. Kyiv: National 
Technical University of Ukraine 
«Kyiv Polytechnic Institute», 
2019, 12, p. 212–219, DOI: 
https://doi.org/10.20535/2410-
8286.155500 (Web of Science) 

https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf


4.. Petlyuchenko, N. (2020) 
Konzepte CONTACT ZONE und 
BORDER AREA in der 
Archäologie: Linguosemiotische 
Opposition oder idealtypische 
Konstrukte? In Ancient Civilizations 
from Scythia to Siberia. An 
International Journal of Comparative 
Studies in History and Archaeology. 
Netherlands: Brill Academic 
Publisher, 2020, 26(2), p. 234-242 
(SCOPUS)  

 

27.03.2018 № 
3.3-

UKR/112260
0 

http://ae.fl.kpi.ua/article/view/15
5500/177313 
3.   Petlyuchenko, N. (2020). 
Coronavirus disease 2019 (covid-
19) as a hard news in media texts: 
cognitive and cross-cultural 
aspects. In Lege artis. Language 
yesterday, today, tomorrow. The 
journal of University of SS Cyril 
and Methodius in Trnava. 
Warsaw: De Gruyter Poland, 
2020, IV (1), Decembers 2020, p. 
5-81. ISSN 2453-8035 (Web of 
Science) (друк грудень 2020) 
4.. Petlyuchenko, N. (2020) 
Konzepte CONTACT ZONE und 
BORDER AREA in der 
Archäologie: Linguosemiotische 
Opposition oder idealtypische 
Konstrukte? In Ancient 
Civilizations from Scythia to 
Siberia. An International Journal 
of Comparative Studies in 
History and Archaeology. 
Netherlands: Brill Academic 
Publisher, 2020, 26(2), p. 234-
242 (SCOPUS)  
Наукові публікації у наукових 
виданнях, включених до 

http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313


переліку наукових фахових 
видань України (не менше 
п’яти): 
 1. Петлюченко Н.В. 
Kонтрастивная специфика 
президенсткого 
харизматического дискурса 
Германии и Украины / 
Н.В.Петлюченко // Одеський 
лінгвістичний вісник : зб. наук. 
праць / [гол. ред. Н. В. 
Петлюченко] ; Національний 
університет "Одеська 
юридична академія". – Вип. 8. 
– Одеса : «Видавничий дім 
«Гельветика», 2016. – С.147–
151. (Index Copernicus) 
http://olj.onua.edu.ua/index.php/
olj/article/view/445/57 
2. Петлюченко Н.В. 
Кинетическая специфика 
инспиративного дискурса 
харизматических политиков 
современной Германии / 
Н.В.Петлюченко // Одеський 
лінгвістичний вісник : зб. наук. 
праць / [гол. ред. Н. В. 
Петлюченко] ; Національний 
університет "Одеська 

http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/445/57
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/445/57


юридична академія". – Вип. 
9.  – Т.1. – Одеса : 
«Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. – С.195–
200. (Index Copernicus) 
http://olj.onua.edu.ua/index.php/
olj/article/view/540/282 
 3. Petljutschenko Natalja 
Grassroots-Charisma: diskursive 
und experimentell-phonetische 
Identifikation potenzieller 
Charismatiker in der 
Graswurzelbewegung 
Deutschlands und der Ukraine / 
Н. В. Петлюченко // Одеський 
лінгвістичний вісник : зб. наук. 
праць / [гол. ред. Н. В. 
Петлюченко] ; Національний 
університет "Одеська 
юридична академія". – Вип. 
11.  Одеса : «Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. – C. 159–
166. (Index Copernicus) DOI 
https://doi.org/10.32837/2312-
3192-2018-11-159-166 
http://olj.onua.edu.ua/index.php/
olj/article/view/754/499 
4.Petljutschenko Natalja 
Charisma-Korrelate in Sprache 

http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/540/282
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/540/282
https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-159-166
https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-159-166
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/754/499
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/754/499


und Diskurs: Kann ein Idealtyp 
ein Objekt der experimental-
phonetischen Forschung sein? / 
Н. В. Петлюченко // Одеський 
лінгвістичний вісник : зб. наук. 
праць / [гол. ред. Н. В. 
Петлюченко] ; Національний 
університет "Одеська 
юридична академія". – Вип. 
12.  Одеса : «Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. – С.75–80. 
(Index Copernicus), DOI 
10.32837/2312-3192-2018-11-
159-166) 
http://olj.onua.edu.ua/index.php/
olj/article/view/97/14 
5. Nataliya Petlyuchenko Ideal 
Types in Linguistics: New 
Approaches to the Study of the 
Charisma Concept in Political 
Discourse / Н. В. Петлюченко // 
Одеський лінгвістичний вісник 
: зб. наук. праць; Національний 
університет "Одеська 
юридична академія". – Вип. 
14.  Одеса, 2019. – С.75–88. 
(Index Copernicus), DOI: 
10.32837/olj.v0i14.813 

http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/97/14
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/97/14


http://olj.onua.edu.ua/index.php/
olj/article/view/813/511 
 
3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії: 
1. Петлюченко Н.В. Контрасты 
немецкой и американской 
харизмы (к столетию теории 
харизматического лидерства 
Макса Вебера) // / Концепты и 
контрасты : монография / Н. 
В. Петлюченко, С. И. 
Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. 
Л. Стрельцов и др.; под. ред. Н. 
В. Петлюченко. – Одесса : 
Издательский дом 
«Гельветика», 2017. – С. 304–
314. ISBN 978-966-916-335-6 

http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/813/511
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/813/511


2. Петлюченко Н. В., 
Морошану Л. І., Томчаковська 
Ю. О.. LINGUA LATINA & 
MEDIA = Латинська мова для 
журналістів: підручник. /Н.В. 
Петлюченко, Л.І. Морошану, 
Ю.О. Томчаковська, В.О. 
Чернякова, В.В. Пальцева, 
Ю.О. Фокша, О.М. Зайцев / за 
ред. Л.І. Морошану – Одеса : 
Фенікс, 2017. – 400 с. ISBN 
978-966-928-165- 
3. Treating Law : English for 
future lawyers: підручник з 
професійної англійської мови // 
Н.В. Петлюченко, А.П. 
Ладиненко, Ю.О. 
Томчаковська та ін. / под ред. 
проф. Н.В. Петлюченко. – 
Одеса : Фенікс, 2019. − 313 с. 
ISBN 978-966-928-401-3 
 
4) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного 
навчання, електронних курсів 
на освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 



лекцій/практикумів/методични
х вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших 
друкованих навчально-
методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

1.  Німецько-українській 
словник юридичних термінів 
/ за заг. ред. проф. С. В. 
Ківалова, проф. Н. В. 
Петлюченко ; МОН України, 
НУ ОЮА. - Одеса : 
[Гельветика], 2017. – 576 с. 
ISBN 978-966-916-095-9 
2. Петлюченко Н.В., 
Мошак Г.Г., Туляков В.О. 
Німецький конгрес 
профілактики. 
(Deutscher  Praeventionstag)/ 
Петлюченко Н.В., Мошак 
Г.Г., Туляков В.О. Одеса : 
видавець Букаєв Вадим 
Вікторович, 2017. 44 с.  
3.  N. Petljutschenko, A. 
Frumkina, N. Kowalenko, A. 
Zaitsev. Europarecht, Politik 
und Kommunikation: 
Lernprogramm in deutscher 
Sprache für Juristen und 



Politologen/ N. Petljutschenko, 
A. Frumkina, N. Kowalenko, A. 
Zaitsev. – Одеса: Фенікс, 2018. 
– 111 с. 

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня; 

1. Саф’ян Ю. О. Концепт 
CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в 
англійській та українській 
лінгвокультурах 
(контрастивний аспект), дис. ... 
канд. філол. наук : 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і 
типологічне мовознавство (ДК 
№ 028965 від 30 червня  2015 
р.) 
2. Чернякова В. О. Лінгвальні 
та паралінгвальні особливості 
жіночого мовлення в 
іспаномовному та 
україномовному політичному 
дискурсах (зіставний аспект), 
дис. ... канд. філол. наук : 
10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне 



мовознавство (ДК № 040913 
від 28 лютого  2017 р.) 
 
7) участь в атестації наукових 
кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або 
члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад; 

Участь в атестації наукових 
працівників як офіційного 
опонента: 
1. дисертації Щербак Олени 
Миколаївни "ДИСКУРС 
НІМЕЦЬКОМОВНИХ 
ІНТЕРНЕТ-НОВИН: 
ЛІНГВОРИТОРИЧНИЙ 
АСПЕКТ", подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови (жовтень, 
2016 р.); 
2.  дисертації 
Новаковської Ольги 
Миколаївни "ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ 
«BLOOD» В АНГЛОМОВНІЙ 
НАЇВНІЙ  ТА НАУКОВІЙ 



КАРТИНІ СВІТУ", подану на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови (жовтень , 
2016 р.); 
3. Дисертації Бистрова Якова 
Володимировича  "БІОГРАФІ
ЧНИЙ НАРАТИВ У 
ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ 
ВИМІРІ (на матеріалі 
англомовної прози ХХ – 
початку ХХІ століть)", подану 
на здобуття наукового ступеня 
доктора філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови (Одеса, 2017. 
– 460 с.) (квітень, 2017 р.); 
4. Дисертації Любимової 
Юлії Сергіївни 
"ФУНКЦІОНАЛЬНО-
СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ 
МОДАЛЬНОСТІ В 
СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ 
МОВІ", подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.13 – мови 
народів Азії, Африки, 



аборигенних народів Америки 
та Австралії (квітень , 2017 р.); 
5. дисертації БІГУНОВОЇ 
НАТАЛІ ОЛЕКСАНДРІВНИ 
"ПОЗИТИВНА ОЦІНКА: ВІД 
КОГНІТИВНОГО 
СУДЖЕННЯ ДО 
КОМУНІКАТИВНОГО 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ", подану 
на здобуття наукового ступеня 
доктора філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови (березень, 
2018 р.); 
6. дисертації СТИНГАЧ Ольги 
Вячеславівни " СПЕЦИФІКА 
ВЗАЄМОДІЇ ПРОСОДИЧНИХ 
ТА КІНЕСИЧНИХ ЗАСОБІВ У 
ВИСТУПАХ ЧЛЕНІВ 
ПАЛАТИ ГРОМАД ВЕЛИКОЇ 
БРИТАНІЇ (інструментально-
фонетичне дослідження)", 
подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови (березень , 
2018 р.); 



7. дисертації ХМАРИ 
ВІКТОРІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ 
" ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ 
З АНТРОПНИМ 
КОМПОНЕНТОМ У 
ЗАХІДНОГЕРМАНСЬКИХ І 
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ 
МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ 
АСПЕКТ", подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.17 – 
порівняльно-історичне і 
типологічне мовознавство 
(березень , 2018 р.); 
8. дисертації РУСАВСЬКОЇ 
Ольги Олегівни 
"ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ВАРІАТИВНІСТЬ ПРОСОДІЇ 
АНГЛІЙСЬКОГО 
МОВЛЕННЯ В КАНАДІ 
(інструментально-фонетичне 
дослідження)", подану на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови (травень , 
2018 р.); 



9. дисертації МИКУЛЯК 
ОЛЬГИ ВАСИЛІВНИ 
"ЕТНОЛІНГВАЛЬНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 
МІЖКУЛЬТУРНОГО 
ДИСКУРСУ (на матеріалі 
німецькомовної літератури 
мігрантів)", подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови (квітень, 2019 
р.); 
 
Участь в атестації наукових 
кадрів як члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад): 
 
К 41.136.02 у Міжнародному 
гуманітарному університеті  
 
Д 41.051.02 в Одеському 
національному університеті 
імені І. І. Мечникова 
 
8) виконання функцій 
(повноважень, обов’язків) 



наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових 
видань України, або іноземного 
наукового видання, що 
індексується в бібліографічних 
базах; 

Виконання функцій наукового 
керівника наукової теми: 
1. Лінгводискурсивні 

проблеми перекладу 
юридичного тексту у 
германських та романських 
мовах (контрастивний 
аспект) (державний 
реєстраційний номер 
0110U000671); 

2. Актуальні проблеми 
сучасної лінгвістики 
(теоретичні та прикладні 
аспекти) (державний 
реєстраційний номер 
0114U007183). 

 
Виконання функцій головного 
редактора/члена редакційної 



колегії наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України до перерегістрації: 
1. "Одеський лінгвістичний 

вісник : зб. наук. праць ; 
Національний університет 
"Одеська юридична 
академія"" (головний 
редактор) ; 

2. Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
Філологія (член 
редколегії) 

3. "Записки з романо-
германської філології: 
Збірник наукових праць 
факульт. ром.-герм. філол. 
ОНУ" (член редколегії). 

4. "Записки з українського 
мовознавства = Opera in 
linguistica ukrainiana" (ОНУ 
імені І.І. Мечникова) (член 
редколегії).  

 
Виконання функцій головного 
редактора/члена редакційної 



колегії наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України (категорія Б): 
1. Записки з романо-
германської філології: Збірник 
наукових праць факульт. ром.-
герм. філол. Одеський 
національний університет 
імені І. І. Мечникова 
філологічні, спеціальності – 
035  (член редколегії). 
http://rgnotes.onu.edu.ua/about/e
ditorialPolicies#custom-2 
 
2. Львівський філологічний 
часопис. Lviv Philological 
Journal Львівський державний 
університет безпеки 
життєдіяльності, філологічні, 
спеціальності – 035 (член 
редколегії). 
http://www.philologyjournal.lviv
.ua/editional-board 
 
 
10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до 

http://rgnotes.onu.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-2
http://rgnotes.onu.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.philologyjournal.lviv.ua/editional-board
http://www.philologyjournal.lviv.ua/editional-board


міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

Участь у міжнародних 
наукових проектах:  
1. Науковий грант  Німецького 
фонду імені Александра фон 
Гумбольдта   для виконання 
наукового проекту  на тему 
"Grassroots-Charisma: 
diskursive und experimentell-
phonetische Identifikation 
potenzieller Charismatiker in der 
Graswurzelbewegung 
Deutschlands und der Ukraine 
(aus kontrastiver Sicht) (1.07–
30.09.2018, Рурський 
університет, філологічний 
факультет/інститут імені 
Лотмана, м. Бохум, Німеччина) 
(Наказ № 1171-11 від 
11.05.2018 р.) 
 
12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 



тематики загальною кількістю 
не менше п’яти публікацій; 

1. Петлюченко Н.В. Немецкий 
пуризм vs. английский 
доминаризм: who killed whom? / 
Н.В.Петлюченко // матеріали 
Міжуніверситетського 
круглого столу Одеса-
Дрогобич "Англійська мова у 
21 столітті: спосіб мислення, 
професійної комунікації та 
діалогу культур" / 8 квітня 2016 
р. / за загальною редакцією 
д.філол.н., професора Н.В. 
Петлюченко. – Одеса : 
Національний університет 
«Одеська юридична академія», 
Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 
Івана Франка, 2016. – 200 с. – 
С. 54–58. 
2. Петлюченко Н. В. 
Просодические и кинетические 
средства создания 
харизматического имиджа 
политика в устном публичном 
дискурсе (на материале 
инаугурационных 
выступлений президентов 



Германии и Украины) / Н. В. 
Петлюченко // // Тези 
доповідей ІІІ  Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Мови 
професійної комунікації: 
лінгвокультурний, когнітивно-
дискурсивний, 
перекладознавчий та 
методичний аспекти», 21 
квітня 2016 р. – Київ : 
Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут», 2016. – С. 13–16. 
3. Petlyuchenko N. Ukraine 
between two Maidans: politics, 
language and science / Nataliya 
Petlyuchenko // Proceedings of 
International Conference 
"NANO-2016 : Ethical, 
Ecological and Social Problems 
of Nanoscience and 
Nanotechnologies". – Chisinau, 
Moldova, 11-14 Mai, 2016. – 
P.64–66. 
4. Петлюченко Н. В. 
Инаугурационный дискурс 
Германи и Украины 



(контрастивный анализ) / Н. В. 
Петлюченко // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
"Правові та інституційні 
механізми забезпечення 
розвитку держави та права в 
умовах євроінтеграції" (20 
травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. 
Т.2. – Одеса: Юридична 
література, 2016. – С. 580–583. 
5. Петлюченко Н.В. 
Паравербальные механизмы 
речевого воздействия в 
публичном юридическом 
дискурсе // Н.В. Петлюченко // 
Правове життя сучасної 
України: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції, 
присвяченої 20літтю НУ 
"ОЮА" (20 травня 2017 р., м. 
Одеса): у 2 т.. – Одеса: 
Юридична література, 2017. – 
C.708–710. 
6. Петлюченко Н. В. 
Паралингвальные особенности 
агрессивной риторики в 
публичном политическом 



дискурсе  / Н. В. Петлюченко // 
// Тези доповідей круглого 
столу «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
ФОНЕТИЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ», 12 травня 
2017 р. – Київ : Національний 
технічний університет України 
«Київський політехнічний 
інститут», 2017. – C. 130–133. 
7. Petljutschenko N. 
Kontaktzone: Das 
Definitionsproblem in 
Geisteswissenschaften / Natalja 
Petljutschenko // Proceedings of 
International Conference 
"CONTACT ZONES OF 
EUROPE from the 3rd mill. BC 
to the 1st mill. AD" International 
Scientific Conference 
&Humboldt Colleague, Moscow, 
29 September – 2 October, 2017. 
– P.110. 
8. Петлюченко Н. В. 
Особенности языка и дискурса 
средств массовой информации 
Германии (историко-
культурный аспект) // Н.В. 
Петлюченко // Людина і право 
в мові сучасних ЗМІ: 



Матеріали I Міжнародної 
науково-практичної 
конференції, присвяченої 
20літтю НУ "ОЮА" (1–2 
червня 2017 р., м. Одеса). – 
Одеса: Юридична література, 
2017. Участие с докладом без 
публикации. 
9. Petljutschenko Natalja 
Das 
kulturwissenschaftliche  Konzept 
KONTAKTZONE: Herkunft des 
Begriffs und seine 
Anwendungsgebiete / N. 
Petljutschenko // Тези доповідей 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Паралелі та контрасти: мова, 
культура, комунікація», 27 
жовтня 2017 р. – Одеса: 
Національний університет 
«Одеська юридична академія», 
2017. – C.74-77. 
10. Петлюченко Н. 
В.  Контрасты политической 
харизмы в Германии и 
Украине: в поисках новых 
личностей и новых идей / Н.В. 
Петлюченко // Тези доповідей 



II Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Паралелі та контрасти: мова, 
культура, комунікація», 27 
жовтня 2018 р. – Одеса: 
Фенікс, 2018. – C.79-81. 
11. Natalia Petlyuchenko The 
Concept of Charisma in the 
Political Discourse of Germany 
and Ukraine / Natalia 
Petlyuchenko / Правове життя 
сучасної України : у 2 т. : 
матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 
2019р.). – Одеса : Видавничий 
дім «Гельветика», 2019. – Т. 1. 
– С. 652-654. 
12. . Petlyuchenko N. Servant of 
the people as a collective avatar 
of Zelensky's charisma:  
Phenomena of ukraine's 2019 
electoral discourse / Nataliya 
Petlyuchenko // Proceedings of 
International Conference 
"NANO-2019 : Limits of 
Nanoscience and 
Nanotechnologies". – Chisinau, 
Moldova, 24-27 September, 
2019. – P.36. 



13. Petlyuchenko, N. The 
Contrasts of Charisma Concept in 
the USA: Barack Obama vs. 
Donald Trump / N. Petlyuchenko 
// Тези доповідей III 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Паралелі та контрасти: мова, 
культура, комунікація», 15 
листопада 2019 р. – Одеса: 
Фенікс, 2019. – C.109-110. 
14. Petljutschenko N. 
Identifikation der 
charismatischen Merkmale in 
Prosodie und Gestik der 
Grassroots-Politiker  /N. 
Petljutschenko // «Current trends 
in phonetic studies» ("Сучасні 
тенденції фонетичних 
досліджень"): зб. матеріалів IV 
Круглого столу з міжнар. 
участю (23 квітня 2020, м. 
Київ). – Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
“Політехніка”, 2020. – С. 92–
95. 
15. Петлюченко Н.В.  Мовна 
особистість як ідеальний тип у 
лінгвістиці/ Н.В.Петлюченко // 



«МІЖКУЛЬТУРНА 
КОМУНІКАЦІЯ В 
НАУКОВОМУ І 
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: зб. 
І-ої Міжнародної науково-
практичної конференції (28-29 
квітня 2020 р.,м. Одеса). – 
Одеса: Одеський національний 
політехнічний університет, 
2020. – С. 103–106. 
 
13) проведення навчальних 
занять із спеціальних дисциплін 
іноземною мовою (крім 
дисциплін мовної підготовки) в 
обсязі не менше 50 аудиторних 
годин на навчальний рік; 

1. Викладання в НУ "ОЮА" 
юридичних дисциплін 
німецькою мовою в обсязі 60 
аудиторних годин у 2014-2015 
рр. (Наказ № 1717-11 від 
13.05.2014 р.) 
2. Викладання в НУ "ОЮА" 
юридичних дисциплін 
німецькою мовою в обсязі 60 
аудиторних годин у 2015-2016 
рр. (Наказ № 1717-11 від 
13.05.2015 р.) 



3. Викладання в НУ "ОЮА" 
юридичних дисциплін 
німецькою мовою в обсязі 60 
аудиторних годин у 2016-2017 
рр. (Наказ № 1717-11 від 
13.05.2016 р.) 
4. Викладання в НУ "ОЮА" 
юридичних дисциплін 
німецькою мовою в обсязі 60 
аудиторних годин у 2017-2018 
рр. (Наказ № 1717-11 від 
13.05.2017 р.) 
 
14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I 
або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), 
або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських 



мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів (для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 
організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної 
команди України з видів 



спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

Анастасія Сторожилова – 
зайняла перше місце на І етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади з німецької мови в 
2017 році; 
Валерія Калач  - зайняла перше 
місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
німецької мови в 2018 році; 
 
19) діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях; 

1. Член  Всеукраїнської 
громадської організації 
"Українська асоціація 
когнітивної лінгвістики і 
поетики" 



2. Член Товариства 
«Просвіта» імені Тараса 
Григоровича Шевченка. 
3. Віце-президент Гумбольдт-
Клубу України, громадської 
організації, яка об’єднує 
колишніх та нинішніх 
стипендіатів та лауреатів 
Фонду Олександра фон 
Гумбольдта, які вийшли з 
України.   

 
педагогічн

а 
практика, 
спеціальні

сть, 
творча 

мастерніст
ь 

Олійник 
Олександр 
Леонідович 

ректор 
професор 
кафедри 
народних 

інструмент
ів 

Одеська 
державна 

консерваторія 
імені 

А.В. Неждано
вої1987, 

спеціальність 
«домра»; 

кваліфікація: 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
диригент 
оркестру 
народних 

інструментів, 
диплом з 

Кандидат 
мистецтвознав
ства, 17.00.03 
«Музичне 
мистецтво», 
диплом ДК № 
040257 від 
13.12.2016 р. 
Тема: 
«Риторичні 
засади 
композиторсь
кої та 
виконавської 
творчості для 
домри».  

Доцент 
кафедри 
народних 

Публікації: 
Стаття: Олійник О.Л. Символістські 
витоки творчості І. Стравінського в 
детермінації виразності 
інструментальних соло балету 
«Агон». / / Міжнародний вісник: 
культура, філософія, музикознавство 
-  К. : Міленіум, 2015. - Вип. 1 (4) - 
С.159-164. 

 

Стажування у 
рамках 

міжнародного 
музикознавчо
го семінару 

«Музикознавч
е слово в 

інформаційно
му контенті 

(пост)сучасно
сті» (72 

години); 11-17 
червня 2018 р. 
Стажування в 

рамках 
«Internationali

zation of 
Higher 

1,5,6,10,14 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Стаття: Олійник О.Л. 
Символістські витоки творчості І. 
Стравінського в детермінації 
виразності інструментальних 
соло балету «Агон». / / 
Міжнародний вісник: культура, 
філософія, музикознавство -  К. : 
Міленіум, 2015. - Вип. 1 (4) - 
С.159-164. 



відзнакою № 
4376 

інструментів, 
атестат ДЦ 
№008899 від 
23.10.2003. 
Заслужений 
артист 
України, 
посвідчення 
№ 100351 

Народний 
артист 
України   

П З №018552 
від 22.08.2019 
року 

професор 
кафедри 
народних 
інструментів 

АП №001398 
від 16.12.2019 
року. Виданий 
міністерством 
освіти і науки 
України 

 

Education» 
«Podkarpacka 

Fundacja 
Rozwoju 
Kultury». 

Warsaw, 2019. 
Сертифікат 

NR 
01/EFAM/201
9. 01.10/2019-

12.11.2019. 
TOTAL:108 

teaching hours. 

Підготовка та проведення 
сольних концертів студентів 4 к. 
(Бабіч Л., Сом А.), В. зал ОНМА 
ім. А.В. Нежданової. (грудень 
2017 р.). 

Підготовлені лауреатів 
міжнародних конкурсів 
Сачовська Л., Дмитрієнко А., Сом 
А., Хібеба А., Бабіч Л., Кісель Р., 
Бабіч Л. 
Підготовлено і проведено сольні 
концерти оркестру народних 
інструментів  

5) захист дисертації на 
здобуття наукового ступеня; 

Захищенга дисертація на здобуття 
вченого ступеня кандидата 
мистецтвознавства. Тема: 
«Риторичні засади 
композиторської та виконавської 
творчості для домри». Львів, 2016 
рік 

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня; 

Керівництво підготовкою 
кандидатської дисертації Кисляк 
Б.М. «Баян в камерно-

http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2655


ансамблевій музиці українських 
композиторів: історико-
стильовий аспект», Одеса, 2019 
рік 

10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

Міжнародний музикознавчий 
семінар «Музикознавче слово в 
інформаційному контенті 
(пост)сучасності». (2018-2021 ) 
Міжнародний семінар 
Метнерфест 3-5.10.2019 
14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I 
або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), 
або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який 

http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2655
http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2655
http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2655


став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів (для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 
організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника 



тренера національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

Голова журі «Всеукраїнського 
конкурсу ансамблів однорідних 
струнних інструментів 
«Подільська весна -2016» м. 
Вінниця. 16.03. 2016 р. 

Голова журі обласного 
фестивалю-конкурсу учнів 
молодших класів «Первоцвіт-
дебют». Херсонський обласний 
методичний центр культури і 
мистецтв. м. Херсон, 09.12. 2017 
р.  

Член журі міжнародного 
конкурсу-фестивалю «Stancovych 
fest» м. Свалява, 25-30.01. 2016 р., 
21-26.02.  2017 р.  

  

 

 



Філософія Роджеро 
Олексій 

Миколайович 

Професор 
кафедри 

філософії та 
гуманітарних 

наук 

Московськи
й державний 
університет 
ім. 
М.В. Ломон
осова, 1972, 
спеціальніст
ь 
«філософія», 
кваліфікація
: філософ, 
викладач 
філософії та 
суспільствоз
навства, 
диплом Ю 
№443679 

Кандидат 
філосо
фських 
наук, 
09.00.01 – 
діалектика і 
методологія 
науки, 
«Генеза 
класичної 
науки і 
проблема 
взаємодії 
мови та 
мислення» 
Диплом ИТ 
№ 001377 
від 
27.04.1981 
Профес
ор 
кафедр
и 
філосо
фії і 
гуманітарни
х 
дисцип
лін, 

Публікації: 
Из истории советской 
философии 60-70-х годов 
(часть 1) // Докса. Збірник 
наукових праць з філософії та 
філології. 
Вип.1(27). Память та 
ідентичність. – Одеса: 
ОНУ ім. І.І.Мечникова, 
2017. –С.277-301 
Курс лекцій з філософії: 
Наближення до Платона. 
Навчальний посібник. – Одеса: 
Печатный дом, 2016. – 226 с. 
Роджеро О.М. Курс філософії 
для аспірантів і здобувачів: 

навч.посібник. – Одеса, 2020. 

Довідка 
ОНМА імені 
А.В. 
Нежданової 
про 
підвищення 
кваліфікації 
№104 від 
05.10.2020 
року 
(формою 
підвищення 
кваліфікації 
є видання 
навчального 
посібника 
«Роджеро 
О.М. 
Навчальний 
посібник 
«Наближенн
я до 
Платона» 
– Одеса: 
Печатный 
дом, 2016. 
– 226 с.)  

 
 

1,3,4, 10 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Кодекс философии / Codex 
philosophie. – Одеса, 2015. - 32 
с. 
«Восемь с половиной», 
или Майские тезисы для 
круглого стола по 
герменевтике // Докса. 
Збірник наукових праць з 
філософії та філології. 
Вип. 2 (34). 
Герменевтика тексту та 
герм. долі. - Одеса, ОНУ 
ім. І. І. Мечникова, 2015. 
– С. 15-16. 
Вопроси для круглого стола 
по герменевтике / / – С.16-
17.  
Из истории советской 
философии 60-70-х годов 
(часть 1) // Докса. Збірник 
наукових праць з філософії 



2016 р. 
Атеста
т 

12ПР № 
011538 від 
25.02. 2016 

та філології. 
Вип.1(27). Память та 
ідентичність. – Одеса: 
ОНУ ім. 
І.І.Мечникова, 2017. –
С.277-301 

3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Роджеро О.М. Навчальний 
посібник «Наближення до 
Платона» 
– Одеса: Печатный дом, 
2016. – 226 с.  

4) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного 
навчання, електронних курсів 
на освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методични
х вказівок/рекомендацій/ 



робочих програм, інших 
друкованих навчально-
методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

Роджеро О.М. Курс 
філософії для аспірантів і 
здобувачів: навч.посібник. – 
Одеса, 2020. 

10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

Міжнародний музикознавчий 
семінар «Музикознавче слово в 
інформаційному контенті 
(пост)сучасності». (2018 р.) 

Теорія 
виконавства 
(текстологіч
ний аспект) 

Маркова Олена 
Миколаївна 

Завідувачка 
кафедрою 

теоретичної та 
прикладної 

культурології,  
професор 

Одеська 
державна 

консерваторі
я імені А.В. 
Нежданової 
Диплом У 
№881477 

Кваліфікація 
за дипломом: 
музикознаве
ць, викладач 

Доктор 
мистецтвоз
навст ва, 
спеціальніс
ть 17.00.03 
«Музичне 
мистецтво
», (тема: 
«Інтонаційн
а концепція 
історії 

Публікації: 
Маркова О.М. Неосимволізм 
музики ХХІ століття і 
виконавське музикознавство. 
Вісник національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв : наук. журнал.Київ 
: Міленіум, 2018. №3. С. 209-
214. 
Маркова О.М. Герменевтичний 
зріз музичної культурної 

Участь в 
міжнародній 

програмі 
«Європейськ
ий союз та 

візантійська 
культурна 
спадщина. 
Історія і 

перспективи. 
Протистоянн

1,3,6,7,8,12,19 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Маркова О.М. 
Неосимволізм музики ХХІ 
століття і виконавське 
музикознавство. Вісник 



музично – 
теоретичних 
і музично – 
історичних 
дисициплін, 

лектор 

музики»), 
диплом ДТ 
№0103830 
(від 
11.11.1991
); 
профе
сор 
кафед
ри 
історії 
музики та 
музичної 
етнографії, 
атестат ПР 
№00372 (від 
01.07.1992) 

соціології. Вісник Нац.академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв. 
Щоквартальний науковий 
журнал 1’2019. National 
Academy of Managerial 
Staff of Culture and Arts. 
Київ 1’2019. С. 235-242. 
Публікації в міжнар.зб.: 
Elena Markova. Interpretacja 
muzyki Jana Sebastiana Bacha 
w XX wieku a filmy Andreja 
Tarkowskiego // Interpretacja 
dzieła muzycznego. Teoria I 
praktyka. Pod redakcje Anny 
Nowak [1]. 
Akademia muzyczna imienia 
Feliksa Nowowiejskiego w 
Bydgoszczy. – Bydgoszcz, 2016. 
– S. 167-174. Współpraz. 
Маркова Е.Н. 
Музыкальная 
культурология в ряду 
учебных дисциплин 
музыкального вуза // 
Весці. 28’2016. 
Беларускай 
дзяржаўнай Академіі 
музыки.Навукова- 

я цивілізацій 
та його 

наслідки» 
Вільнюський 
університет. 
20.07 – 20.08 

2017 р. 
Сертифікат 

від 
20.08.2017. 

національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв : наук. 
журнал.Київ : Міленіум, 
2018. №3. С. 209-214. 
Маркова О.М. 
Герменевтичний зріз 
музичної культурної 
соціології. Вісник 
Нац.академії керівних кадрів 
культури і мистецтв. 
Щоквартальний 
науковий журнал 
1’2019. National 
Academy of Managerial 
Staff of Culture and Arts. 
Київ 1’2019. С. 235-242. 
Публікації в міжнар.зб.: 
Elena Markova. 
Interpretacja muzyki Jana 
Sebastiana Bacha w XX 
wieku a filmy Andreja 
Tarkowskiego // 
Interpretacja dzieła 
muzycznego. Teoria I 
praktyka. Pod redakcje 
Anny Nowak [1]. 
Akademia muzyczna imienia 
Feliksa Nowowiejskiego w 



тэарэтычны часопіс. – 
Мінск, 2016. – с.99-102. 
Elena Markova (2018) Znaczenie 
symboliki epoki w utworze 
muzycznym. Semantyka 
kulturowego kontekstu twórczości 
Interpretacje dziea muzycznego w 
kręgu semantyki. Interpreting 
Musical Works from a Semantic 
Perspective. [3]. Pod redakcją 
Anny Nowak. Bydgoszcz, 2018. 
S.141-147. Współautor Аndrosova 
Daria 
Публікації у фахов.виданнях 
України: 
Шевченко и К. Данькевич: 
стилевые пересечения и 
альтернативы (на примере 
анализа оперы «Назар Стодоля») 
// Вісник Львівського 
університету. Серія мистецтво. 
Випуск 
15. Львів: Львівський нац. ун-т 
імені Івана Франка, 2015. С. 12- 
18. 
Маркова Елена. 
Нумерологический аспект 
понятийных связок в 
исследовательском аппарате 

Bydgoszczy. – Bydgoszcz, 
2016. – S. 167-174. 
Współpraz. 
Alexandra Ovsjannikova-Trel. 
Маркова Е.Н. 
Музыкальная 
культурология в ряду 
учебных дисциплин 
музыкального вуза // 
Весці. 28’2016. 
Беларускай 
дзяржаўнай Академіі 
музыки.Навукова- 
тэарэтычны часопіс. – 
Мінск, 2016. – с.99-102. 
Elena Markova (2018) 
Znaczenie symboliki epoki w 
utworze 
muzycznym. Semantyka 
kulturowego kontekstu 
twórczości Interpretacje dziea 
muzycznego w kręgu 
semantyki. Interpreting 
Musical Works from a 
Semantic Perspective. [3]. Pod 
redakcją Anny Nowak. 
Bydgoszcz, 2018. S.141-147. 
Współautor Аndrosova Daria 
Публікації у фахов.виданнях 



гуманитарной сферы знаний // 
Наукові записки 
Тернопільського національного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія 
мистецтвознавство. № 2/2016 
(Випуск 
35). – Тернопіль, 2016. 
– С. 13-19. 
3. Олена Маркова. Менеджмент 
культури як атрибут культурного 
прояву. Менеджмент 
соціокультурної діяльності. 
Колективна 
монографіяю. Львів. Растр-7, 
2018. С. 7-15. Співавтор 
Т.Каплун. 
Маркова О. Неосимволізм музики 
ХХІ століття та виконавське 
музикознавство // Виконавське 
музикознавство. Науковий 
вісник /За 
ред.М.А.Давидова. – Вип.22. – 
Ніжин: Видавець ПП Лисенко 
М.М., 
2016. – С. 251-262. 
Маркова Е. Исполнительское 
музыкознание как новационная 
ветвь музыкальной науки начала 

України: 
Шевченко и К. Данькевич: 
стилевые пересечения и 
альтернативы (на примере 
анализа оперы «Назар 
Стодоля») // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мистецтво. Випуск 
15. Львів: Львівський нац. ун-
т імені Івана Франка, 2015. С. 
12- 18. 
Маркова Елена. 
Нумерологический аспект 
понятийных связок в 
исследовательском аппарате 
гуманитарной сферы знаний // 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного університету 
імені 
Володимира Гнатюка. Серія 
мистецтвознавство. № 2/2016 
(Випуск 
35). – Тернопіль, 2016. 
– С. 13-19. 
Виконавське музикознавство 
як феномен наукової традиції 
// 



XXI века. // Науковий вісник 
НМАУ. Виконавське 
музикознавство. Вип. 
23. Київ-Ніжин, Видавець 
Лисенко М.М., 2017. С.229-241. 
7..Виконавське музикознавство 
як феномен наукової традиції // 
Науковий вісник НМАУ 
ім.П.І.Чайковського 
«Виконавське музикознавство». 
Вип. 24. Відп.ред.і упорядник 
М.А.Давидов. – Київ, НМАУ 
ім.П.І.Чайковського, 2018. С.72-
78. 

Науковий вісник НМАУ 
ім.П.І.Чайковського 
«Виконавське 
музикознавство». Вип. 24. 
Відп.ред.і упорядник 
М.А.Давидов. – Київ, НМАУ 
ім.П.І.Чайковського,2018. 
С.72-78. 

3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Олена Маркова. Менеджмент 
культури як атрибут 
культурного 
прояву. Менеджмент 
соціокультурної діяльності. 
Колективна 
монографіяю. Львів. Растр-7, 
2018. С. 7-15. Співавтор 
Т.Каплун. 

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 



присудження наукового 
ступеня; 

Під керівництвом захищені 
докторські та кандидатські 
дисертації 
Муравька Ольга Вікторівна 
Дисертація  на здобуття 
вченого звання доктора 
мистецтвознавтва 
«Вплив східнохристиянської 
культури на європейське 
музичне мистецтво XIX-XX 
століть», 2018 рік 
 
Шевченко Лілія Михайлівна 
Дисертація  на здобуття 
вченого звання доктора 
мистецтвознавтва 
«Стильова  парадигма  україн
ської фортепіанної культури 
ХХ століття у світовому 
просторі», 2019 рік 
 
Соколова А.В., Дисертація  
на здобуття вченого звання 
доктора мистецтвознавтва  
«Візантійсько-лицарський 
культурний феномен у 
релігійних і творчих 



традиціях Британії-Англії та 
Русі-України», 2021 р. 
 

7) участь в атестації наукових 
кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або 
члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад; 

 
8) виконання функцій 
(повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових 
видань України, або іноземного 
наукового видання, що 
індексується в бібліографічних 
базах; 

Член редколегії збірника 
наукових праць «Вісник 
Львівського національного 
університету ім. Франка» 
 
Член редколегії 
«Мистецтвознавчі записки» 



НАКККіМ  
12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною кількістю 
не менше п’яти публікацій; 

Marcova E. Музыкальность в 
живописи В.Кандинского. 
Феномен 
«Импровизации» // Conferenţa 
ştiinţificặ internaţionalặ 
Învặţmặntul 
artistic – dimensiuni culturale. 
Tezele Lucrặrilor. 20 aprile 
2018. 
Chişinặu: Academia de Muzicặ, 
Teatru şi Arte Plastice, 2018. 
P.3-4. 
Маркова Е. Музыкальная 
герменевтика в современном 
культурологизированном 
музыкознании // Învăţăvântul 
artistic – 
dimensiuni culturale. Conferinţa 
ştiinfică internaţională (2017, 
Chişinău) 



Învăţăvântul artistic – 
dimensiuni culturale: 
Rezumatele lucrălilor: 
Materialele conferenţei 
internaţionale, 7 aprilie, 2017 
Chişinău / col.red.: 
Tetiana Comendant, Angela 
Rojnoveanu, Eugenia Banaru.- 
Chişinău: 
Academia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice, 2017 (Tipogr. 
“Notograf 
Prim”). – P. 5. 
Маркова Е.Н. 
Герменевтические проекции в 
теорию музыкальной 
интерпретации // 
Трансформаційні процеси в 
мистецькій освіті та 
культурі України ХХІ 
століття. Матеріали 
міжнар.науково-творчої 
конференції. Одеса-Київ- 
Варшава, 2017. – С. 11-13. 
Маркова Е.Н. Философия – 
эстетика музыки в контексте 
метафизики истории. // 
Мистецька освіта і культура 
України ХХІ 



століття: євроінтеграційний 
вектор. Матеріали 
міжнародної 
науково-творчої конференції. 
– Одеса-Київ- Варшава, 2016. 
– С.16- 
21. 
 

19) діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях; 

Член Національної спілки 
композиторів 

Спеціальніс
ть, 

Творча 
майстерність 
музиканта- 
виконавця, 
педагогічна 
пратика, 
виконавська 
практика 

Єргієв Іван 
Дмитрович 

професор Одеська 
державна 
консерваторі
я імені А. В. 
Нежданової, 
1984 р.; 
спеціальніст
ь «баян»; 
кваліфікації: 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
диригент 
оркестру 

Доктор 
мистецтвозн
авства, 
17.00.03 – 
Музичне 
мистецтво. 
Диплом ДД 
№006092 від 
13.12.2016 р. 
(Тема: 
«Артистични
й універсум 
музиканта-
інструментал
іста кінця ХХ 

публікації: 
Єргієв І. Д. Режисерські інтенції 
виконавської інтерпретації 
сучасної інструментальної 
музики / Єргієв Іван Дмитрович 
// Міжнародний вісник: 
культурологія, філологія, 
музикознавство / [гол. ред. 
Горчанівська П. Е.]. – К. : 
Міленіум, 2015. – Вип. ІІ (5). – С. 
145–150. 
Ергиев И. Д. Алгоритм 
воспитания артистизма 
исполнителя- 
инструменталиста / И. Д. 

.Стажування 
у рамках 
міжнародног
о 
музикознавч
ого семінару 
«Музикознав
че слово в 
інформаційн
ому контенті 
(пост)сучасн
ості» (72 
години); 11-
17 червня 
2018 р. 

1,7,10,14,19 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Єргієв І. Д. Режисерські 
інтенції виконавської 
інтерпретації сучасної 
інструментальної музики / 
Єргієв Іван Дмитрович // 
Міжнародний вісник: 
культурологія, філологія, 



народних 
інструментів. 
Диплом «з 
відзнакою»  
№ Б-1 № 
597545; 
02.06.1984 р. 

 

– початку 
ХХІ 
століття»). 
Професор 
кафедри 
народних 
інструментів, 
атестат 
професора: 
12ПР 
№011197 від 
15 грудня 
2015 р. 

Народний 
артист 

України, 
посвідчення 
ПЗ №009456 

від 
21.08.2015 р.  
№491/2015 

Ергиев // Музичне 
мистецтво ХХІ століття – 
історія, теорія, практика: 
збірник наукових праць 
інституту музичного 
мистецтва Дрогобицького 
державного 
педагогічного університету імені 
Івана Франка / [гол. ред. Душний 
А. І.]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. 
– Вип. 3. – С. 36 – 45. 
Феномен авторсько-виконавської 
постнеокласичної творчості як 
наукова проблема (діалектично-
творча колізія «автор–артист») // 
ВІСНИК НАКККіМ / [гол. ред. 
Денисюк Ж. З.]. К. :   ІДЕЯ-
ПРИНТ, 2020. Вип. І. С. 25–30. 

 Украинский модерн-баян – 
феномен Европейского музыкаль
ного искусства // Савремено и 
традиционално у 
музичком стваралаштву 1 
:  Зборник Радова / Научни скуп 
Дани Воjина Комадине. Источно 
Сараjево : Музичка академиjа у 
Источном Сараjеву 2020 
(Источно Сараjево 
: Копикомерц). С. 303–312, б. ін. 

 музикознавство / [гол. ред. 
Горчанівська П. Е.]. – К. : 
Міленіум, 2015. – Вип. ІІ (5). 
– С. 145–150. 
Ергиев И. Д. Алгоритм 
воспитания артистизма 
исполнителя- 
инструменталиста / И. 
Д. Ергиев // Музичне 
мистецтво ХХІ 
століття – історія, 
теорія, практика: 
збірник наукових 
праць інституту 
музичного мистецтва 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного університету 
імені Івана Франка / [гол. ред. 
Душний А. І.]. – Дрогобич: 
Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 36 
– 45. 
Феномен авторсько-
виконавської 
постнеокласичної творчості 
як наукова проблема 
(діалектично-творча колізія 
«автор–артист») // ВІСНИК 
НАКККіМ / [гол. ред. 



 Денисюк Ж. З.]. К. :   ІДЕЯ-
ПРИНТ, 2020. Вип. І. С. 25–
30. 

 Украинский модерн-баян – 
феномен Европейского музыка
льного искусства // Савремено 
и традиционално у 
музичком стваралаштву 1 
:  Зборник Радова / Научни 
скуп Дани Воjина Комадине. 
Источно Сараjево 
: Музичка академиjа у 
Источном Сараjеву 2020 
(Источно Сараjево 
: Копикомерц). С. 303–312, б. 
ін. 
Твори для баяна соло (ор. 1): 
 «Балканське коло» (2017); 
«Дитячий менует», 
«Французькі вузлики» 
/«Frivolite»/ (2018); Токата 
«La Твориfiesta» (2019); 
«Автопортрет» (2020). 
 
7) участь в атестації наукових 
кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або 



члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад; 

Відгуки на автореферати 
кандидатських і докторських 
дисертацій: 
1. Бондарчука Віктора 
Олексійовича  
«Феномен творчості Дмитра 
Гнатюка в музично-
театральній культурі України» 
на здобуття наукового ступеня 
доктора мистецтвознавства 
за спеціальністю 26.00.01 – 
Теорія та історія культури 
(мистецтвознавство)и другої 
половини ХХ – початку ХХІ 
століття» (Київ, 2019). 
2.Зайця В. М. «Науково-
практична школа М. А. 
Давидова як феномен 
формування виконавської 
майстерності баяніста»; 
3.Перепелиці О. О. «Актуальні 
жанрово-стильові тенденції  
сучасного фортепіанного 
виконавства»; 
4.Костогриза С. О. 
«Виконавство на балалайці 
Харківщини як складова 



українського музичного 
мистецтва»; 
5.Кричинської О. В. «Стильові 
аспекти розвитку європейської 
фортепіанної сюїти  
першої третини ХХ століття»; 
6.Сташевського А. Я. 
«Специфіка виражальних 
засобів  в українській музиці 
для баяна»; 
7.Чабана В. О. «Белорусская 
баянная школа: становление, 
развитие, современное 
состояние (1930-2000-е г.г.). 
Опонентські відгуки на 
кандидатські дисертації: 
1.Чжан Кая «Современный 
оперный театр как 
художественное явление и 
категория музыковедческого 
дискурса»; 
2.Дяченка Ю. С. «Естрадно-
джазовий напрям баянно-
акордеонного мистецтва ХХ–
початку ХХІ століть: 
композиторські та виконавські 
виміри». 
Відгуки на підручники:  



«Теоретичні основи 
формування виконавської 
майстерності баяніста 
(акордеоніста)» та «Історія 
виконавства на народних 
інструментах (Українська 
академічна школа)» 
професора, доктора 
мистецтвознавства, академіка, 
засл. діяча мистецтв України 
Давидова М.А. 
10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

Міжнародний музикознавчий 
семінар «Музикознавче слово  
в інформаційному контенті 
(пост) сучасність (Одеса, 2019-
2021). 
14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I 
або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), 
або робота у складі 
організаційного комітету / журі 



Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів (для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 
організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав участь в 



Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

 Абрамик Назар – лауреат 
(диплом І ступеня) XIII–ої 
Всеукраїнської музичної 
олімпіади «Голос країни» 
(Київ, 2018). 

 Шпитальна Ірина – лауреатка 
(диплом ІІ–го ступеня в 
категорії «ансамблі») Х–ого 
всеукраїнського відкритого 
конкурсу баяністів-
акордеоністів «Візерунки 
Прикарпаття» (Дрогобич, 
2017); лауреатка (ІІ премія) 



VI-ого міжнародного 
інструментального конкурсу 
Є. Станковича (Київ, 2018); 

 Максименко Валерія – 
лауреатка (диплом ІІ–го 
ступеня) Х–ого 
всеукраїнського відкритого 
конкурсу баяністів-
акордеоністів «Візерунки 
Прикарпаття» (Дрогобич, 
2017); лауреатка (диплом ІІ–го 
ступеня в категорії 
«ансамблі») Х–ого 
всеукраїнського відкритого 
конкурсу баяністів-
акордеоністів «Візерунки 
Прикарпаття» (Дрогобич, 
2017); лауреатка (Гран-Прі) 
XII–ої Всеукраїнської 
музичної олімпіади «Голос 
країни» (Київ, 2017); 
лауреатка (диплом ІІ–го 
ступеня) Х–ого міжнародного 
фестивалю-конкурсу «Дні 
гармоніки» (Боснія, 2018); 
лауреатка (ІІ премія) 
міжнародного конкурсу 
«International Accordion Days i
n Prague» (Чехія, 2018); 



лауреатка (Гран-Прі) IV 
міжнародного фестивалю-
конкурсу  виконавців 
слов’янської музики (Чехія, 
2019); лауреатка (Гран-Прі) ІІ–
ого міжнародного конкурсу 
«Таланти Світу» (Польща, 
2020); лауреатка (І місце в 
категорії «ансамблі») ІІ–ого 
міжнародного конкурсу 
«Таланти Світу» (Польща, 
2020). 

 Юрій Михайлюк – лауреат (ІІ 
місце) V International festival-
contest of folk instrument art 
«FLOYARA». (Україна, Одеса, 
2020); І премія І міжнародного 
інтернет-конкурсу мистецтв 
«Music Power 2020» (Україна, 
Одеса, 2020). 

 Володько Олександр – лауреат 
міжнародних конкурсів: 
«Musical Power 2020» –І 
премія (Україна, Одеса, 2020); 
«World Art Games» – І премія 
(Іспанія, м. Барселона, 2020); 
«Grand Fest Golden Time» – І 
премія (Україна, м. Київ, 
2020); «Jiskra» – І премія 



(Чехія, м. Прага, 2020); 
«Сучасні ритми» – ІІ премія 
(Україна, м. Кривий Ріг, 2021); 
«Talent’s of the 21’st century» – 
І премія в сольній та 
ансамблевій категоріях 
(Болгарія, м. Варна, 2021); 
«Talents of the world» – Гран-
прі (Україна, м. Одеса, 2021). 

 Таргоній Сергій – лауреат 
(диплом ІІ ступеня) ХІІІ 
міжнародного конкурсу 
баяністів-акордеоністів 
«PERPETUUM MOBILE» 
(Дрогобич, 2021). 
19) діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях; 

Участь у професійному 
об’єднанні  

 МУУСК «Музикознавці 
України у світовій культурі» 

Спеціальніс
ть, 
педагоігчна 
практика, 
виконавськ
а практика, 

Оганезова- 
Григоренко 
Ольга 
Вадимівна 

Проректор 
з 
навчальної 
та науково-
педагогічн
ої роботи,  
Професор 

Одеська 
державна 
консерваторі
я ім.. А.В. 
Нежданової, 
1993 – 

Кандидат 
педагогічних 
наук (диплом 
ДК № 
055882) 
13.00.04 – 

публікації: 
Оганезова-Григоренко О.В. 
Феноменологія творчого процесу 
артиста мюзиклу : монографія. 
Одеса : Астропринт, 2017. 288 с. 
 

Монографія, 
як вид 

підвищення 
кваліфікації 
Оганезова-
Григоренко 

1,3,7,14,19,20 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 



камерний 
спів 

кафедри 
сольного 
співу 

 

оперна , 
концертна 
співачка, 
викладач 
(диплом ЦВ 
№ 663571); 

Одеський 
регіональний 

інститут 
державного 
управління 

Національної 
академії 

державного 
управління 

при 
Президентові 

України, 
2007 – 
магістр 

державного 
управління 
диплом з 
відзнакою 

СК № 
30776099). 

теорія, 
методика 
професійної 
освіти 
«Формуванн
я 
професійног
о менталітету 
майбутніх 
вокалістів у 
процесі 
фахової 
підготовки» 
 
Народна 
артистка 
України, 
2009 
(посвідчення 
№880) 
 
Доцент 
кафедри 
сольного 
співу 2011 
(атестат№ 
027731) 
 

 
Навчально-методичний посібник: 
Оганезова-Григоренко О.В. 
Генезис і розвиток вокальної 
методології: трансформації та 
синтез : навчально-методичний 
посібник. Одесса : Астропринт, 
2015. 84 с. 
 
 
Оганезова-Григоренко О.В. 
Автопоэзис артиста мюзикла как 
творческий феномен и предмет 
музыковедческого дискурса: 
монографія. Одеса: Астропринт, 
2019. 450 с. 

О.В. 
Автопоэзис 

артиста 
мюзикла как 
творческий 
феномен и 

предмет 
музыковедче

ского 
дискурса: 

монографія. 
Одеса: 

Астропринт, 
2019. 450 с. 

баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Оганезова-Григоренко О.В. 
Іманентні модуси творчого 
процесу як структура таланту 
артиста мюзиклу // 
Міжнародний вісник: 
Культурологія. Філологія. 
Музикознавство. К. : Міленіум, 
2017. №2. С. 134–139 
Оганезова-Григоренко О.В. 
Деякі інноваційні методології 
вокально-виконавського 
мистецтва // Міжнародний 
вісник: Культурологія. 
Філологія. Мистецтвознавство. 
К. : Міленіум, 2016. Вип. І (6). 
С. 159–163. 
Оганезова-Григоренко О.В. 
Самодиалог сознания артиста 
мюзикла как 
профессионально-личностный 
фактор автопоэзиса // Музичне 
мистецтво і культура : 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В. Нежданової / гол. ред. 
Сокол О.В. Одеса : 
Астропринт, 2016. Вип.22. С. 
376–384. 



Професор 
кафедри 
сольного 
співу, 2015 
(атестат 
12ПР № 
011198) 

Доктор 
мистецтвозн

авства 
(диплом № 

007769) 
17.00.03 – 
Музичне 

мистецтво 
«Автопоезіс 

артиста 
мюзиклу як 

творчий 
феномен та 

предмет 
музикознавч

ого 
дискурсу» 

Оганезова-Григоренко О.В. 
Музыкально-интонационная 
феноменология автопоэзиса 
артиста мюзикла // Музичне 
мистецтво і культура: 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В. Нежданової / гол. ред. 
Сокол О.В. Одеса : 
Астропринт. 2016. Вип.23. С. 
401–411. 
Oganezova-Grigorenko O. V. 
Synaesthesia as a specific quality 
of professional algorithm of an 
artist of a musical // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв : наук. журнал. К. : 
Міленіум, 2017. №3. С. 115–
118. 
Статті у наукових фахових 
виданнях Європи: 
Оганезова-Григоренко О.В. 
Интонационная пластика 
артиста мюзикла 
[Электронный ресурс] // 
European Jornal of Arts. Vienna, 
2017. No 2. P. 26–30. Режим 
доступа DOI: 



http://dx.doi.org/10.20534/EJA-
17-2-26-30 
Оганезова-Григоренко О.В. 
Автопоэзис как имманентный 
творческий механизм артиста 
мюзикла // European Applied 
Sciences. Wissenschaftliche Z. 
Stuttgardt, 2017. No 3. P. 92–94. 
3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Оганезова-Григоренко О.В. 
Феноменологія творчого 
процесу артиста мюзиклу : 
монографія. Одеса : 
Астропринт, 2017. 288 с. 
4) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного 
навчання, електронних курсів 
на освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 



лекцій/практикумів/методични
х вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших 
друкованих навчально-
методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

Навчально-методичний 
посібник: 
Оганезова-Григоренко О.В. 
Генезис і розвиток вокальної 
методології: трансформації та 
синтез : навчально-
методичний посібник. Одесса : 
Астропринт, 2015. 84 с. 
Оганезова-Григоренко О.В. 
Автопоэзис артиста мюзикла 
как творческий феномен и 
предмет музыковедческого 
дискурса: монографія. Одеса: 
Астропринт, 2019. 450 с. 
7) участь в атестації наукових 
кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або 
члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад; 

Опонування докторських та 
кандидатських дисертацій.  



Член Спеціалізованої вченої 
ради К 41.857.01 по захисту 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства в Одеської 
національної музичної академії 
імені А.В. Нежданової 
14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I 
або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), 
або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 



проектів (для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 
організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 



організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

Лауреати Міжнародних 
конкурсів: Новак Ілона , 
Сердюк Дар’я, Коннов 
Олексій, Шкурчук Ірина, 
Кашкіна Євгенія. 
19) діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях; 

Участь у професійному 
об’єднанні  
МУУСК «Музикознавці 
України у світовій культурі» 
20) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти 
років (крім педагогічної, 
науково-педагогічної, наукової 
діяльності). 

Виконання головних ролей у 
виставах ОАТМК імені М. 
Водяного – 27 вистав. (за 
сумісництвом) 
 

Композиція, 
імпровізація 
Інформаційно 

-
комунікатив

Майденберг- 
Тодорова Кіра 

Ісааківна 

Доцент 
кафедри 

теорії 

ОНМА імені 
А.В 
.Нежданової, 
2010, 

Кандидат 
мистецтвозн
авст ва 
спеціальніс

Публікації 
Методична розробка: 
Методика преподавания в 
классе композиции в детских 

Довідка № 48 
від 
20.05.2017 

1,3,7,10,14,19 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 



ні засади 
творчої 

діяльності 

музики та 
композиції 

спеціальніст
ь  «Музичне 
мистецтво», 
кваліфікація 
композитор, 
викладач, 
диплом 
магістра з 
відзнакою 
СК 39735783 
від 
14.07.2010; 
 
ОНМА імені 
А.В 
.Нежданової, 
2011, 
спеціальніст
ь  «Музичне 
мистецтво», 
кваліфікація 
концертний 
виконавець, 
артист 
камерного 
ансамблю, 
концертмейс
тер, 
викладач. 

ть 17.00.03 
«Музичне 
мистецтво
», (тема: 
«Алеатор
но- 
сонорист
ична 
композиц
ія як 
інтерпрет
атив ний 
феномен 
у 
контексті 
сучасн
ої 
музичн
ої 
поетик
и», 
диплом 
ДК 
№022495 
від 26 
червня 
2014 року. 
Атестат 
доцента АД 

музыкальных школах и 
детских школах искусств. / 
К. Майденберг-Тодорова . – 
Одеський обласний 
учбово-методичний центр 
закладів культури та 
мистецтва.- 2015 г. - 60 с. с 
нот.2,5д.а. 
- Методична розробка Методика 
викладання в класі композиції у 
мистецьких школах. КУ 
«Одеський обласний навчально- 
методичний центр закладів 
культури і мистецтва». 2019 р. 
75 стр.3 д.а. (2 видання) 
Видані нотні збірки: 
К. Майденберг-Тодорова. Твори 
для фортепіано. Музична 
Україна. Київ. – 2015- 60 с 
К. Майденберг-Тодорова. 
Фортепіанні твори. 
Астропринт. Одеса. – 2019- 
40 с 
К. Майденберг-Тодорова. 
Музичний біопарк. 
Астропринт. Одеса. – 2019- 40 
с 
Компакт-диск 
К. Майденберг-

ОНМА ім. 
А.В. 
Нежданової : 
Лауреат 
премії імені 
Л.Ревуцьког
о 2018 р. за 
напрямом 
композиторс
ька 
творчість. 
 
International 
Summer 
Music  
Academy 
(ISAM) in 
Ochsenhausen
, Germany. 
21.07.2017 
until 
Friday,4.08.2
017 
Certificate 
August 4, 
2017.   
 
Міжнародна 
програма 

до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Видані нотні збірки: 
К. Майденберг-Тодорова. 
Твори для фортепіано. 
Музична Україна. Київ. – 
2015- 60 с 
К. Майденберг-Тодорова. 
Фортепіанні твори. 
Астропринт. Одеса. – 
2019- 40 с 
К. Майденберг-Тодорова. 
Музичний біопарк. 
Астропринт. Одеса. – 2019- 
40 с 
Компакт-диск 
К. Майденберг-Тодорова 
Камерні та хорові твори 
(монографічний компакт-
диск) 
Написані музичні твори: 
«Калейдоскоп» для 
фортепіано соло, 2015 
«Відгомін набату» для 
фортепіано соло, 2015 
«Мовчазна розмова» для 
фортепіано соло, 2015 



диплом 
спеціаліста з 
відзнакою 
СК 
№41761623 
від 
13.07.2011  
 
Сертифікат  
В2 № 97321. 

грудень 
2017. 

004285 від 26 
лютого 2020 

Тодорова 
Камерні та 
хорові твори 
(монографічний 
компакт-диск) 
Написані музичні твори: 
«Калейдоскоп» для фортепіано 
соло, 2015 
«Відгомін набату» для 
фортепіано соло, 2015 
«Мовчазна розмова» для 
фортепіано соло, 2015 
«Joccata» для фортепіано соло, 
2016 
«Sketh» для баяну та аккордеону, 
2016 
«Награш» для віолончелі соло, 
2016 
«Пробудження» для фортепіано 
соло, 2016 
«Схема – 1» для 
імпровізаційного оркестру, 2016. 
«А-У» за поезією Г. Сапгіра для 
дитячого або жіночого хору, 
2016 
«Pa de sinq» для фортепіано, 2017 
«Гном» для гітари соло, 2017 
«Завтра» кантата на вірші Т. 
Положий для сопрано, 

стажування 
«Інтернаціон
алізація 
вищої 
освіти» 
Coliguim 
Civitas, 
Варшава, 
20.06-
11.07.2018 
Certificate 
№27/2018 
 
ОНМА імені 
А.В.Неждано
вої Довідка 
про 
стажування 
№ 66 
«Музикознав
че слово в 
інформаційн
ому контенті 
(пост) 
сучасності» 
загальною 
кількістю 72 
години (3 

«Joccata» для фортепіано 
соло, 2016 
«Sketh» для баяну та 
аккордеону, 2016 
«Награш» для віолончелі 
соло, 2016 
«Пробудження» для 
фортепіано соло, 2016 
«Схема – 1» для 
імпровізаційного оркестру, 
2016. 
«А-У» за поезією Г. Сапгіра 
для дитячого або жіночого 
хору, 2016 
«Pa de sinq» для фортепіано, 
2017 
«Гном» для гітари соло, 2017 
«Завтра» кантата на вірші 
Т. Положий для сопрано, 
кларнету, віолончелі, 
маримби, фортепіано та 
іграшкового фортепіано, 
2017 Тиша для жіночого 
хору, 2018 Noviliero для 
гітарного квартету, 2018 
«Чародій» для фортепіано, 
2018 
«Медуза» - міні-моно опера 
для бас-баритона, вібрафона, 



кларнету, віолончелі, 
маримби, фортепіано та 
іграшкового фортепіано, 2017 
Тиша для жіночого хору, 2018 
Noviliero для 
гітарного квартету, 2018 
«Чародій» для фортепіано, 2018 
«Медуза» - міні-моно опера для 
бас-баритона, вібрафона, 
кларнета, скрипки та фортепіано 
-2019 
«Музичний 
біопарк» 20 п’єс 
для фортепіано 
Статті у 
фахових 
збірках: 
Эстетическая значимость 
композиторського замысла в 
алеаторно- сонористической 
композиции Д. Курляндского 
«Беспроводные технологии» / К. 
Майденберг-Тодорова // 
Музичне мистецтво і культура : 
Науковий вісник Одеської 
національної музичної академії 
ім. А. В. Нежданової : [зб. наук. 
статей / гол. ред. О.В. Сокол]. – 
Одеса : Астропринт, 2014. – 

кредити 
ECTS) 
11-17 червня 
2018, Одеса 
“Musicologic
al word in 
information 
content of the 
(post)present” 
The 
requirements 
corresponding 
to 72 hours (3 
point ECTS) 
11-17 June 
2018, Odessa 

 

кларнета, скрипки та 
фортепіано -2019 
«Музичний біопарк» 20 п’єс 
для фортепіано  
Статті у фахових збірках: 
Эстетическая значимость 
композиторського замысла 
в алеаторно- 
сонористической 
композиции Д. 
Курляндского 
«Беспроводные технологии» 
/ К. Майденберг-Тодорова // 
Музичне мистецтво і 
культура : Науковий вісник 
Одеської національної 
музичної академії ім. А. В. 
Нежданової : [зб. наук. 
статей / гол. ред. О.В. Сокол]. 
– Одеса : Астропринт, 2014. – 
Вип. 19. – С. 275–284. 0,5д.а. 
Импровизация как средство 
интерпретации алеаторно- 
сонористической 
композиции // Музичне 
мистецтво и культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. 
О.В. Сокол 



Вип. 19. – С. 275–284. 0,5д.а. 
Импровизация как средство 
интерпретации алеаторно- 
сонористической композиции // 
Музичне мистецтво и культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. 
О.В. Сокол 
] Одеса: «Астропринт» , – 2014. –
Вип. 20.– С. 366-376 0,5д.а. 
Деякі теоретичні аспекти 
сучасної академічної музики: до 
проблеми сприйняття / К. 
Майденберг-Тодорова // 
Музикознавчі студії. 
Науковий вісник ЛНМА ім. М. 
Лисенка. 2014. – Вип. 35. – С. 
383-394 0,5д.а. 
3.Импровизационный оркестр 
как коммуникативный феномен в 
современной музыкальной 
культуре сприйняття / К. 
Майденберг- Тодорова // 
Музичне мистецтво и культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. 
О.В. Сокол ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2015. –Вип. 
21.– С. 237-246 0,5д.а. 

] Одеса: «Астропринт» , – 
2014. –Вип. 20.– С. 366-376 
0,5д.а. 
Деякі теоретичні аспекти 
сучасної академічної музики: 
до проблеми сприйняття / К. 
Майденберг-Тодорова // 
Музикознавчі студії. 
Науковий вісник ЛНМА ім. 
М. Лисенка. 2014. – Вип. 35. – 
С. 383-394 0,5д.а. 
3.Импровизационный оркестр 
как коммуникативный 
феномен в 
современной музыкальной 
культуре сприйняття / К. 
Майденберг- Тодорова // 
Музичне мистецтво и 
культура. Науковий вісник 
ОНМА ім. А.В.Нежданової / [ 
гол. ред. О.В. Сокол ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2015. –Вип. 
21.– С. 237-246 0,5д.а. 
 
Communicative properties of 
improvisation in contemporary 
music / Kira Maidenberg-
Todorova // Вісник 
Національної академії 



4.Communicativepropertiesofimpro
visationincontemporarymusic 
/ KiraMaidenberg-
Todorova // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв, 
Київ : Міленіум, – 
2017. –Вип. 1.– С. 122-
127 WebofScience 
0,5д.а. 6.Майденберг- 
Тодорова К. 
Авторський хронотоп 
К. 
Цепколенко на приклады твору 
«Carin-Sounds» для флейти соло. 
Тези міжнародної науково-
творчої конференції 
«Фестиваль два дні й дві ночі – 
марафон завдовжки в 25 років: 
підсумки, досягнення, 
перспективи». Асоціація нова 
музика. 2019. стр. 43-46. 0,3д.а. 

керівних кадрів культури і 
мистецтв, Київ : Міленіум,  – 
2017. –Вип. 1.–   С. 122-127   
Web of Science 0,5д.а. 
3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Методична розробка: 
Методика преподавания в 
классе композиции в 
детских музыкальных 
школах и детских школах 
искусств. / К. 
Майденберг-Тодорова . – 
Одеський обласний 
учбово-методичний центр 
закладів культури та 
мистецтва.- 2015 г. - 60 с. 
с нот.2,5д.а. 
- Методична розробка 
Методика викладання в класі 
композиції у мистецьких 
школах. КУ «Одеський 



обласний навчально- 
методичний центр закладів 
культури і мистецтва». 2019 
р. 75 стр.3 д.а. (2 видання) 

7) участь в атестації наукових 
кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або 
члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад; 

Опонування кандидатської  
дисертації – 2 
10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

Міжнародний музикознавчий 
семінар «Музикознавче слово в 
інформаційному контенті 
(пост)сучасності». (2018-2021 
рр.) 
14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I 
або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), 
або робота у складі 
організаційного комітету / журі 



Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів (для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 
організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав участь в 



Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

Організація та проведення 
Всеукраїнських молодіжних 
конференцій, конкурсів. 
Голова студентського 
наукового товариства в ОНМА 
лауреати: 
Бельмега Денис.  Студент 3 
курсу кафедри народних 
інструментів. 
ІІ місце  ІІ міжнародний 
конкурс композиторів «Компо-
гітар» Київ . Лютий. 2020 та 



видання твору у міжнародній 
нотній збірці 
І місце.  Номінація 
композитор-виконавець. VI 
Міжнародний конкурс 
академічного учнівського та 
студентського мистецтва 
«Дніпровські хвилі». 18-20  
грудня 2020 р. Дніпро  

 
Субота Анна. Студентка 3 
курсу кафедри оркестрових 
струнних інструментів. 
І місце.  Номінація композиція. 
Міжнародний багатожанровий 
фестиваль-конкурс мистецтв 
Grandfest. Kиїв. 2020.   

 
І місце.  Номінація композиція. 
IV  Міжнародний фестиваль-
конкурс мистецтв Musical 
power. 21-23 грудня 2020. 
Одеса.  

 
Товарницька Ірина. 
Студентка 4 курсу кафедри 
спеціального фортепіано 
 І місце.  Номінація 
композиція. Міжнародний 



багатожанровий фестиваль-
конкурс мистецтв Grandfest. 
Kиїв. 2020. 

 
Івасів Василь (композиція 
фах) 
ІІ місце  ІІ Всеукраїнський  
конкурс композиторів 
«Фантазія» Маріуполь Червень 
2020 
1 місце.І Міжнародний 
фестиваль-конкурс 
«ArtFestUa». Червень 2021  
І місце  ІІІ Всеукраїнський  
конкурс композиторів 
«Фантазія» Маріуполь Червень 
2021 

 
Самофалова Поліна. 
Студентка 4 курсу кафедри 
оркестрових струнних 
інструментів та оперно-
симфонічного диригування 
1 місце.І Міжнародний 
фестиваль-конкурс 
«ArtFestUa». Червень 2021  
І місце  ІІІ Всеукраїнський  
конкурс композиторів 



«Фантазія» Маріуполь Червень 
2021 
 
Участь студентів у творчих 
проектах 
Івасів Василь (композиція 
фах) 

 
ІІІ-й Миколаївський відкритий 
міський фестиваль 
композиторського мистецтва 
академічного спрямування 
«Вечір прем’єр»  Миколаїв 
2020 
Міжнародний фестиваль 
сучасної музики FIDAS-2020 
(Кіто, Еквадор) 2020 
 
Соляник Святовіт . 
(композиція фах)  
ІІІ-й Миколаївський відкритий 
міський фестиваль 
композиторського мистецтва 
академічного спрямування 
«Вечір прем’єр» Миколаїв 
2020 
19) діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 



та/або громадських 
об’єднаннях; 

Участь у професійному 
об’єднанні  
МУУСК «Музикознавці 
України у світовій культурі» 
Член національної спілки 
композиторів України. 

Спеціальніс
ть, 
диригування 
педагогічна 
практика, 
хоровий 
клас 

 

Бондар Євгенія 
Миколаївна 

Завідувачк
а  

кафедрою 
хорового 

диригуванн
я, 

професор 
кафедри 
хорового 

диригуванн
я 

Одеська 
державна 
консерваторі
я ім. А.В. 
Нежданової, 
2000 р.,  
- 
спеціальніст
ь «хорове 
диригування
» Диплом: 
СК 
№14213634 
від 
20.06.2000 р.; 
- 
спеціальніст
ь «музичне 
мистецтво, 
хорове 

- Кандидат 
мистецтвоз
навст ва, 
спеціальніс
ть 17.00.03 
– музичне 
мистецтво. 
Тема : 
Надекспрес
ивн е 
інтонуванн
я в 
контексті 
сучасної 
хорової 
творчості. 
Диплом ДК 
№ 029059 
від 
11.05.2005; 

Публікації 
- Синтез як феномен духовної 

хорової музики. Годишњак 
Универзитета у Нишу: 
зборник радова / главни и 
одговорни уредник Сунчица 
Денић. Врању: Аурора, 2017. 
Година 8. С. 383–395.  

- Genre and stylistic intentions of 
contemporary choral music: 
before the chaping of the 
problem. Studii de muzicologie. 
Iaasi: Editura Artes, 2017. P. 30–
37.  

- Сучасна хорова творчість: 
інтонаційно-експресивний 
вимір: монографія. Одеса: 
Астропринт, 2018. 196 с.  

-  The phenomenon of synthesis in 
the modern choral art: a genre, a 

Сертифікат 
№1/2018 про 
проходження 
стажування в 
університеті 
«Collegium 
Civitas» за 
темою 
«Інтернаціон
алізація 
вищої освіти. 
Нові та 
інноваційні 
методи 
освіти. 
Реалізація 
Міжнародни
х освітніх 
проектів в 
Європейські

1,3,4,5,6,8,10,14,19 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

 Статті у фахових виданнях: 
1. Синтез як феномен 

духовної хорової музики. 
Годишњак Универзитета 
у Нишу: зборник радова / 
главни и одговорни 
уредник Сунчица Денић. 
Врању: Аурора, 2017. 
Година 8. С. 383–395.  

2. Genre and stylistic intentions 
of contemporary choral 
music: before the chaping of 
the problem. Studii de 



диригування
».  
Диплом: СК 
№ 14213637 
від 
03.07.2000 р. 
Кваліфікація: 
хормейстер, 

викладач, 
магістр 

мистецтвозн
авства.  

- Доцент 
кафедри 
хорового 
диригуванн
я. Атестат 
12 ДЦ № 
022210 від 
19.02.2009; 

- Заслужений 
діяч 
мистецтв 
України- 
Посвідченн
я ПЗ 
№019405; 
Указ 
Президента 
від 
06.03.2020 
№71/2020; 

- доктор 
мистецтвоз
навства за 
спеціальніс
тю 17.00.03 
Музичне 
мистетцво. 
Тема: 
Художньо 

text and a score. Вісник 
Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв. 
2019. № 3. С. 210–215.  

- Хорова виконавська партитура: 
міф чи реальність? (питання 
сучасного хорового 
мистецтва). Музичне 
мистецтво і культура: 
Науковий вісник ОНМА імені 
А.В. Нежданової. Одеса: 
Астропринт, 2019. Вип. 2 (28). 
С. 5-18. 

- Художньо-стильовий синтез як 
феномен сучасної хорової 
творчості : монографія. Одеса: 
Астропринт, 2019. 388 с. 

- «Історія єресі» К. Цепколенко в 
контексті актуальних 
тенденцій сучасної хорової 
творчості. Вісник Київського 
національного університету 
культури і мистецтв. Серія: 
Музичне мистецтво. Київ: 
КНУКІМ, 2020. Т.3, № 1. С. 81 
– 94.  

 

й фінансовій 
перспективі» 
- 06.11.2018 – 
07.12.2018 
(м. Варшава, 
Польща) 

 

muzicologie. Iaasi: Editura 
Artes, 2017. P. 30–37.  

3. The phenomenon of 
synthesis in the modern 
choral art: a genre, a text and 
a score. Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв. 2019. № 3. 
С. 210–215.  

4. - Хорова виконавська 
партитура: міф чи 
реальність? (питання 
сучасного хорового 
мистецтва). Музичне 
мистецтво і культура: 
Науковий вісник ОНМА 
імені А.В. Нежданової. 
Одеса: Астропринт, 2019. 
Вип. 2 (28). С. 5-18. 

5. «Історія єресі» К. 
Цепколенко в контексті 
актуальних тенденцій 
сучасної хорової творчості. 
Вісник Київського 
національного 
університету культури і 
мистецтв. Серія: Музичне 
мистецтво. Київ: 



– 
стильовий 
синтез як 
феномен 
сучасної 
хорової 
творчості. 
Диплом 
доктора 
наук ДД 
№010785 
від 
09.02.2021 
року; 

професор 
кафедри 
хорового 
диригування 
Атестат 
професора 
АП № 002498 
від 
09.02.2021 
року.  

Керівництво дисертаціями на 
здобуття вченого ступеня 
кандидата мистецтвознавства 

- Пиж'янова Наталія 
Володимирівна. 
«Виконавський хоровий 
фольклоризм як історичне 
регіональне явище (на прикладі 
творчої діяльності П. 
Демуцького)» Одеса, вчена 
рада К 41.857.01 в ОНМА імені 
А.В. Нежданової.. Захист 
відбувся  24.05.2017. 

- Савенко Сергій Миколайович. 
«Конкурсно-фестивальні 
форми хорової творчості: 
традиційні моделі та сучасні 
тенденції» - Одеса, вчена рада 
Д 41.857.01 в ОНМА імені А.В. 
Нежданової.  Захист відбувся 
28.04.2021 

 
 

КНУКІМ, 2020. Т.3, № 1. 
С. 81 – 94.  

 
3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Монографії:  
1. Сучасна хорова 

творчість: інтонаційно-
експресивний вимір : 
монографія / Є.М. 
Бондар. – Одеса: 
Астропринт. 2018 – 196 
с. 

2. Художньо-стильовий 
синтез як феномен 
сучасної хорової 
творчості : монографія. 
Одеса: Астропринт, 2019. 
388 с. 

4) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 



самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного 
навчання, електронних курсів 
на освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методични
х вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших 
друкованих навчально-
методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

Посібники: 
- Базові теоретичні 

основи спеціальності: 
хорове диригування. 
Навчально – 
методичний посібник 
для іноземних 
студентів. Вип. ІІ - 
Одеса, 2018. – 90 с. 

 
5) захист дисертації на 
здобуття наукового ступеня; 

Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня Доктора 
наук 
Тема: Художньо – стильовий 
синтез як феномен сучасної 
хорової творчості. Захист 
відбувся 28.12.2020 у 



спеціалізованій вченій раді Д 
41.857.01 ОНМА імені А.В. 
Нежданової. 
 
6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня; 

Керівництво дисертаціями на 
здобуття вченого ступеня 
кандидата мистецтвознавства 

1. Пиж'янова Наталія 
Володимирівна. 
«Виконавський хоровий 
фольклоризм як 
історичне регіональне 
явище (на прикладі 
творчої діяльності П. 
Демуцького)» Одеса, 
вчена рада К 41.857.01 в 
ОНМА імені А.В. 
Нежданової.. Захист 
відбувся  24.05.2017. 

2. Савенко Сергій 
Миколайович. 
«Конкурсно-
фестивальні форми 
хорової творчості: 



традиційні моделі та 
сучасні тенденції» - 
Одеса, вчена рада Д 
41.857.01 в ОНМА імені 
А.В. Нежданової.  
Захист відбувся 
28.04.2021 

8) виконання функцій 
(повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових 
видань України, або іноземного 
наукового видання, що 
індексується в бібліографічних 
базах; 

наукове керівництво 
написанням дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
PhD: 
 1.Віла-Боцман О. П. «Творча 
постать диригента-
хормейстера: історичні 
традиції хорових шкіл та 
сучасні тенденції» 
 



10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

Участь в міжнародних 
наукових та освітніх проектах: 

1. Практичний семінар  
(workshop) «Болгарская 
современная хоровая 
музыка» під керівництвом  
Г. Андреева и В. 
Георгиевой (Болгарія, м. 
Балчік, 7-11 червня 2017); 

2. Міжнародний 
музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в 
інформаційному контенті 
(пост)сучасності». (2018-
2021 ) 

3. Проводила Майстер-клас в 
рамках проекту 
«Міжнародні майстер-
класи Кишинів – Одеса»  - 
3 червня 2018 р. – 
Сертифікат. 

4. Міжнародний науково-
творчий семінар за темою 



«Властивості лідера. 
Мотивація хориста, 
мотивація керівника хору» 
- 10 – 13 жовтня 2019 р. – 
Сертифікат № 0014. 

 
12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною кількістю 
не менше п’яти публікацій; 

Апробації: 
1. VII Міжнародна наукова 

конференція пам’яті 
Монюшко (18-20 лютого 
2019, Академія музична в 
Познані, Польща); 

2. Міжнародна науково-
творча конференція 
«Явище школи в 
музичному виконавстві 
та музикознавстві : 
історія та сучасність» 
(30.11 – 01.12.2019. 
ОНМА імені А.В. 
Нежданової) 



3. Всеукраїнська наукова 
конференція  «Синтез 
мистецтв у сучасних 
соціокультурних 
процесах» (23.12.2020, 
Національна академія 
мистецтв України) 

 
14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I 
або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), 
або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших 



культурно-мистецьких 
проектів (для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 
організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 



організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

Член журі: 
1. І – ІІІ Міжнародного 

конкурсу «Музичні 
перлини» (березень 2017, 
2018, 2019,  Одеса);  

2. І Міжнародного хорового 
фестивалю-конкурсу 
«Odessa Cantat»(травень 
2017, Одеса);  

3. VII - VIII 
Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу 
народної творчості 
«Червона калина» 
(червень 2017, 2018, м. 
Кривий Ріг); 

4. XXVIІ - XXIV 
Всеукраїнського 
фестивалю дитячої та 
юнацької творчості 
«Срібне джерельце» 
(жовтень 2017, 2018, 
2019, Кривий Ріг); 

5. ХІ  відкритий 
муніципальний 
фестиваль-конкурс 
дитячої та юнацької 



творчості «Фонтанська 
весна» – (16-19.05.2018, 
Одеса); 

6. І Міжнародного 
фестивалю-конкурсу 
хорової музики «Свято 
хору 2018» (19.05. 2018, 
м. Бєльци, Молдова) ; 

7. V Міжнародного 
фестивалю-конкурсу 
мистецтв «Musical pearls» 
(Березень 2019, Одеса). 

8. ІI Міжнародний хоровий 
фестиваль-конкурс 
„Sarbatoarea corului”  (19 
травня 2019, Молдова, м. 
Бельци,  Державний 
педагогічний університет 
ім. А. Руссо). 

9. І Всеукраїнського 
конкурсу хорових 
диригентів імені Дмитра 
Загрецького (6-8- 
листопада, 2019. Одеса) 

10. I International internet art 
competition «Odessa 
summer fest 2020» (July 01 
– 03, 2020, Одесса). 



11. IV Міжнародний хоровий 
фестиваль-конкурс 
«Odessa Cantat» - Голова 
журі (29-31.05.2020) 

 
Лауреатські звання: 
Зразковий дитячий хор “Solo 
musica”: 
− Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 
«Голоси Яскравої країни» 
– І місце (Ужгород, 
Україна, 2016) 

− III Міжнародний хоровий 
конкурс ім. Г. 
Музическу  – І місце 
(липень 2016, Румунія, м. 
Ясси) 

− VII Міжнародний хоровий 
конкурс „A ruginit frunza 
din VII” – І 
місце  (жовтень 2016, 
Молдова, м. Кишинів) 

− І Всеукраїнський конкурс 
юніорів вокально-
хорового мистецтва 
«Перлини моєї країни» 
пам’яті Анатолія 
Авдієвського – ІІ премія 



(листопад 2016, Україна, 
м. Одеса) 

− VII Міжнародний хоровий 
конкурс „Chernomorski 
zvutsi”  – спеціальна 
нагорода «Будущее 
Европы»  (червень 2017, 
Болгария, м. Балчик) та 
Диплом від Болгарської 
хорової спілки. 

− VІІІ Міжнародний 
хоровий конкурс ім. Р. 
Шумана  – ІІ місце (6-10 
червня 2018. Німеччина, 
м. Цвіккау) 

− Міжнародний фестиваль-
конкурс хорової музики 
«Срібні голоси Нотр-Дам» 
– 1 місце (06.05.2019, 
Франція) 

− ХІV Міжнародний 
хоровий фестиваль 
різдвяної музики – І місце 
в категорії «Дитячі хори 
до 16 років» та І місце в 
категорії «Сучасна хорова 
музика» (5-8 грудня 2019, 
м. Братислава, 
Словаччина) 



− І Міжнародний конкурс 
«Art in experience» – І місце 
(27 – 29.06.2020, 
Македонія) 

− Міжнародний фестиваль 
Colinde,colinde  – Гран-Прі 
(24.12. 2020, Кишинів, 
Молдова) 

− III Міжнародний конкурс 
для юних виконавців 
різдвяних пісень  - ІІ місце 
в категорії «Сучасна 
різдвяна музика» та ІІ 
місце в категорії «Різдвяна 
фольк-музика» (09.01.2021 
р., Даугавпілс, Латвія). 

 
хор дівчат «Тоніка»  
− І Міжнародний хоровий 

фестиваль-конкурс «Odessa 
Cantat» –– І премія (5-7 
травня 2017, Україна, м. 
Одеса) 

 
вокально-хоровий ансамбль 
студентів  ПНПУ ім. К.Д. 
Ушинського  
− V Міжнародний хоровий 

форум імені А. 



Авдієвського «Як серцю 
виспівать себе» – – І місце 
(квітень 2018. Київ, НПУ 
ім. М.П. Драгоманова). 

− I Міжнародний хоровий 
фестиваль-конкурс 
„Sarbatoarea corului”   –
– Гран-Прі (19 травня 
2018, Молдова, м. Бельци 
). 

 
Підготувала студентів-
лауреатів: 

1. Ван Ке – І місце в V 
Міжнародному 
хоровому та 
диригентському 
конкурсі-фестивалі 
«Odessa-cantat»  в 
номінації 
«Диригування» (20.05. 
2021, Одеса) 

2. Плотніков Дмитро – ІІ 
місце в VII International аrt 
competition by video «Art 
World» в номінації 
«Диригування» (04.06 – 
21.06 2021, Туреччина). 

3. Бакач Ганна   



- дипломант І 
Всеукраїнського конкурсу 
хорових диригентів ім. Д. 
Загрецького (Одеса, 2019) 

– ІІ премія в ІІ Міжнародний 
музичний онлайн-конкурс 
«CA Ave Musica» (15.09  -
30.09.2020, Туреччина)   

− 1 місце у міжнародному 
конкурсі «New year's stars» в 
номінації «Диригування» 
(02.01.2021 – 14.01 – 2021, 
Туреччина)  

− 1 місце у IV міжнародном 
фестивалі конкурсі 
мистецтв  «Musical power» у 
номінації "Диригентське 
мистецтво" (21-
23.12.2020,Одеса,  Україна)   

− Гран-Прі XIX 
Всеукраїнського 
юніорського конкурсу 
музично-виконавської 
майстерності імені 
академіка О.С. Тимошенко 
в номінації «Хорове 
диригування»  (23-24 
квітня, 2021 р., Ніжин, 
Україна) 



4. Журавель Арсеній  
- 1 місце XIX 

Всеукраїнського 
юніорського конкурсу 
музично-виконавської 
майстерності імені 
академіка О.С. Тимошенко 
в номінації «Хорове 
диригування»  (23-24 
квітня, 2021 р., Ніжин, 
Україна) 

- 2 місце у відкритому 
конкурсі хорових 
диригентів (23 травня,  
Дніпро)  

5. Телько Анастасія   
– ІІ місце в VII International 

аrt competition by video «Art 
World» в номінації 
«Диригування» (04.06 – 
21.06 2021, Туреччина) 

 
Організація заходів: 
− Артистичний директор І 

Всеукраїнського конкурсу 
юніорів вокально-
хорового мистецтва 
пам’яті А. Авдієвського 
«Перлини моєї країни» 



(Одеса, 2016) 
− Член оргкомітету 

Всеукраїнської науково-
творчої конференції 
«Одеська хорова школа: 
традиції та новації» (Одеса, 
листопад, 2016) 

− Член оргкомітету 
Всеукраїнського хорового 
фестивалю пам’яті К.К. 
Пігрова (Одеса, листопад 
2016) 

− Автор ідеї та організатор: 
Концерт-присвята до 
ювілею А.П. Серебрі – (15 
квітня 2019 р., Велика зала 
ОНМА імені А.В. 
Нежданової). 

− Директор та член 
оргкомітету І І 
Всеукраїнського конкурсу 
хорових диригентів ім. Д. 
Загрецького (06-
08.11.2019, Одеса) 

 
19) діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях; 



− Членкиня 
Національної 
Всеукраїнської 
музичної спілки 
України (2016 р.). 

− Членкиня «Української 
хорової асоціації» (2018 
р.). 

 
20) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти 
років (крім педагогічної, 
науково-педагогічної, наукової 
діяльності). 

З 2010 по 2019 рр засновник, 
художній керівник та диригент 
хору хлопчиків «Одесит» та 
хору дівчат «Тоніка» ДМШ 
№4 (м. Одеса) 

Спеціальність, 
педагогічна 
практика, 
виконавська 
практика 

Мурза 
Володимир 

Анатолійович 

Завідувач 
кафедри 
народних 
інструмент
ів, 

Професор 
кафедри 
народних 

інструмент
ів 

Одеська 
державна 
консерваторі
я ім. А.В. 
Нежданової, 
1987 р.; 
спеціальніст
ь «баян»; 
кваліфікації: 
концертний 

Професор 
кафедри 
народних 
інструментів 
Атестат АП 
№ 001229, 
виданий 
15.10.2019 
 
Народний 

Концертні виступи: 
Сольні концерти (2014-2018 рр.) 
в Україні, Франції, Польщі, 
Сербії, Боснії і Герцеговині, 
Білорусі, Казахстані, Росії, 
(близько 80) 
м.Ноябрськ, 13.03.2019 
м.Новий Уренгой, 17.03.2019 
м.Надим, 18.03.2019 
м.Херсон, 25.03.2019 музичне 

Стажування 
в музичній 
академії м. 

Східне 
Сараєво, 
Боснія і 

Герцеговина; 
180 годин, 03 
– 17 травня 

2019 р. 

1,14,19,20 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

1. Майстер-класи в Україні 
(Дніпро, Вінниця, Дрогобич, 



виконавець, 
викладач, 
диригент 
оркестру 
народних 
інструментів 
Диплом ПВ 
№711773 від 
01.06.1987 
Одеська 
державна 
консерваторі
я ім. А.В. 
Нежданової, 
1987 р.; 
спеціальніст
ь «баян»; 
кваліфікації: 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
диригент 
оркестру 
народних 
інструментів 
Диплом ПВ 
№711773 від 
01.06.1987 

 

артист 
України 
Посвідчення
 
ПЗ 
№ 0178832 
від 
04.05.2019 

училище. 
3 квітня 2019 р. – участь у 
концерті пам'яті Євдокімова В., 
Касьянова В. 
22 квітня 2019 р. – участь у 
концерті пам’яті видатних 
педагогів Орлової Д., Шишкіна 
Г., Гриценка А. 
13 квітня 2019, м. Бієліна, Боснія 
і Герцеговина. 06 червня. 2019, 
Одеса, філармонія, велика зала. 
м. Мозир, Білорусь, 28.10.2019 
м. Вітебськ, Білорусь, 
29.10.2019 м. Солігорськ, 
Білорусь, 30.10.2019 м. Річиця, 
Білорусь, 03.11.2019 

 
 

Кривий Ріг, Тернопіль), 
Польщі (Щецин, Кошалін), 
Сербії (Богатіч), Боснії і 
Герцеговині (Сараєво, 
Углевик, Бієліна), Білорусі 
(Гомель), Росії (Ростов-на 
Дону, Курськ), 2014 – 2018, 
(близько 20). 
м. Ноябрськ, 14.03.2019, 
Концертний тур (Білорусь) 
2019 рік. 
Сольні концерти (2014-2018 
рр.) в Україні, Франції, 
Польщі, Сербії, Боснії і 
Герцеговині, Білорусі, 
Казахстані, Росії, (близько 
80) 
м.Ноябрськ, 13.03.2019 
м.Новий Уренгой, 17.03.2019 
м.Надим, 18.03.2019 
м.Херсон, 25.03.2019 музичне 
училище. 
3 квітня 2019 р. – участь у 
концерті пам'яті Євдокімова 
В., Касьянова В. 
22 квітня 2019 р. – участь у 
концерті пам’яті видатних 
педагогів Орлової Д., 
Шишкіна Г., Гриценка А. 



13 квітня 2019, м. Бієліна, 
Боснія і Герцеговина.  
06 червня. 2019, Одеса, 
філармонія, велика зала.  
28.10.2019 м. Мозир, 
Білорусь,  
29.10.2019 м. Вітебськ, 
Білорусь 30.10.2019, м. 
Солігорськ, Білорусь,  
03.11.2019 м. Річиця, 
Білорусь,  
 

14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I 
або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), 
або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 



робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів (для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 
організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного 



судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

член журі: 
Міжнародний конкурс 
ім. В.Грідіна, м.Курськ, 
28.02-4.03.2019; 
Окружний конкурс 
"Кубок Ямала", 
м.Ноябрськ, 11-
14.03.2019; 
Робота в журі міжнародних 
конкурсів в Україні, Польщі, 
Боснії і Герцеговині, 
Білорусі, Казахстані, Росії, 
2013 – 2018, (близько 40). 
Організація та проведення 
Дня баяна і акордеона, 
Одеса, ДМШ №2, 26.03.2019 
Міжнародний конкурс 
«Сучасні ритми», м. Кривий 
Ріг, 05- 07.04.2019; 
Міжнародний конкурс «Дні 
гармоніки», Боснія і 
Герцеговина, 12- 15.04.2019; 
Міжнародний конкурс 



«Вічний рух», м. Дрогобич, 
03-06.05.2019; 
Міжнародний конкурс м. 
Сараєво, Боснія і 
Герцеговина, 14- 17.05.2019; 
Міжнародний конкурс 
«Кубок світу», м. 
Шеньчжень, Китай 13- 
18.08.2019; 
Міжнародний конкурс 
«AccoPremium» м. Річиця, 
Білорусь Всеукраїнський 
конкурс «Барви Полтави», 
09-10.11.2019. 
 
Підготовка лауреатів 
міжнародних та національних 
конкурсів 
Серотюк І,. (8 конкурсів), 
Мурза О.(6), Еліассон В.-Д. 
(Швеція)(2), Талько Б.(1), 
Трикуліч М.(1), Симонян 
К.(2).; Карен Симонян, ім. В. 
Грідіна, 28.02-4.03.2019, 2 
премія.; Олексій Мурза, м. 
Вільнюс, 21-23.03.2019, 2 
премія, м. Шеньчжень, 
Китай, 13- 18.08.2019, 4 
премія; Артем Гордубей, м. 



Кривий Ріг, «Сучасні 
ритми», 05-07.04.2019, 1 
премія, м. Бієліна, Боснія і 
Герцеговина, 12- 15.04.2019, 
1 премія; Юрій Сарапульцев, 
м. Річиця, Білорусь, 31.10- 
03.03.2019, 2 премія 
Підготовка та проведення 
сольних концертів студентів: 
Серотюк І,. Мурзи О., 
Еліассона В.-Д., Талько Б., 
Трикуліч М., Симоняна К., 
(біля 20); м. Черкаси, музичне 
училище, 20.02.2019; ОНМА, 
В.зал, 6.03.2019; м.Київ, День 
українського баяна, 
16.03.2019; м.Черкаси. 
 

19) діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях; 

Голова Одеського обласного 
відділення Всеукраїнської 
Асоціації баяністів-
акордеонівстів. 
 
20) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти 



років (крім педагогічної, 
науково-педагогічної, наукової 
діяльності). 

Соліст Одеської обласної 
філармонії за сумісництвом 
(по теперішній час)  

Спеціальність, 
педагогічна 
практика, 

виконавська 
праткика 

Муляр 
Павло 

Михайлович 

професор 
кафедри 

спеціальн
ого 

фортепіан
о 

Одеська 
державна 
консерваторі
я імені 
А.В.Неждано
вої 
1993 
спеціальніст
ь 
«фортепіано
» 
Каліфікації 
Концертний 
виконавець, 
викладач, 
концертмейс
тер, артист 
камерного 
ансамблю. 
Диплом НВ 
№893459 

 

Вчене 
звання 
доцента 
Диплом
 
№ 
12ДЦ0287
86 від 
10.11.2011 
Кандидат 
мистецтво
знавства, 
17.00.03 
«Музич
не 
мистецт
во». 
Диплом 
№ ДК 
054960
 
від 
14.10.2009 

Керівництво дисертаціями на 
здобуття вченого ступеня 
кандидата мистецтвознавства 
Юй Ле «Феномен останніх сонат 
Л.Бетховена, Ф. Шопена, Ч. 
Айвза, О. Скрябіна в 
інтеріоризації стильових етапів 
композиторської творчості» 
19.10.2018 року 
Чабан Т.І. ««Стильові засади 
символізму в сонатах 
західноукраїнських композиторів 
кінця ХІХ-першої половина ХХ 
століття» 23.10.2019 року 
Стаття: 
Архаїчні передумови 
першомузичної творчості та її 
пролонгації у виконавство. 
Віскник НАКККіМ. Науковий 
журнал. Київ: Міленіум, 2018. 
Вип №3. С. 321-326 
«Масова та елітарна культура: 
соціально – філософський аналіз 

Сертифікат 
№115 
Стажування 
у рамках 
міжнародног
о 
музикознавч
ого семінару 
11-17 червня 
2018 року, 
загальною 
кількістю 72 
години 

 

1, 3,6,8,10,12, 14,19 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Архаїчні передумови 
першомузичної творчості та її 
пролонгації у виконавство. 
Віскник НАКККіМ. Науковий 
журнал. Київ: Міленіум, 2018. 
Вип №3. С. 321-326 
«Масова та елітарна культура: 
соціально – філософський 
аналіз сучасних тенденцій у 
контектсі музичних явищ»  
International Scientific Journal 
“Internauka” 
https://doi.org/10.25313/2520-
2057-2021-3 



Тема: 
«Стиль 
твору і 
виконавсько
ї 
інтерпрета
ції в 
аспекті 
взаємодії 
класичног
о та 
акласично
го в 
фортепіан
ном у 
мистецтві
» 
Атестат 
професора 
АП 
№001073 
від20.06.201
9 
Почесне 
звання 
заслужено
го діяча 
мистенцтв 
України

сучасних тенденцій у контектсі 
музичних явищ»  International 
Scientific Journal “Internauka” 
https://doi.org/10.25313/2520-2057-
2021-3 
 
 

3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Класичні та акласичні стильові 
тенденції у фортепіанному 
мистецтві. Навчально-
методичний посібник. Одеса: 
Астропринт, 2016. – 144с. 
6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня; 

Керівництво дисертаціями на 
здобуття вченого ступеня 
кандидата мистецтвознавства 
Юй Ле «Феномен останніх 
сонат Л.Бетховена, Ф. 
Шопена, Ч. Айвза, О. Скрябіна 
в інтеріоризації стильових 
етапів композиторської 
творчості» 19.10.2018 року 



 
ПЗ 
№014003 
від 
23.08.2018 

Чабан Т.І. ««Стильові засади 
символізму в сонатах 
західноукраїнських 
композиторів кінця ХІХ-
першої половина ХХ століття» 
23.10.2019 року 
8) виконання функцій 
(повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових 
видань України, або іноземного 
наукового видання, що 
індексується в бібліографічних 
базах; 

Керівництво науково-творчою 
темою аспіранта ступеня 
доктора мистецтва Кочнєва В. 
«Соната як предмет 
виконавської академічної 
інтерпретації» 
 
10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, 



наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

Міжнародний семінар 
Метнерфест 3-5.10.2019 
12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною кількістю 
не менше п’яти публікацій; 

Міжнародна науково-творча 
конференція «Трансформація 
музичної освіти і культури: 
традиція та сучасність»  - 
Одеса, 2016. Тема: «Пам’яті       
Л.Н. Гінзбург – педагога і 
виконавця».  
Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Сучасні проблеми 
виконавської підготовки 
викладачів мистецьких 
дисциплін» – Херсон, 2016. 
Тема: «Стильові особливості 
Рапсодії С. Рахманінова». 
 Міжнародна конференція-
семінар «Схід - Захід: культура 



та музика». – Одеса, 2017. 
Тема: «Сонати С. Рахманінова: 
між європейським Заходом та 
Сходом».I Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Мистецька 
освіта: теорія, методологія, 
технології», Кривий Ріг – 2017. 
Тема: «Исполнительские 
стили, как музыковедческая 
категория». 
Міжнародна науково-творча 
конференція «Трансформація 
музичної освіти і культури: 
традиція та сучасність». – 
Одеса, 2014 – головуючий на 
Засіданнях. 
Міжнародна науково-творча 
конференція «Трансформація 
музичної освіти і культури: 
традиція та сучасність». – 
Одеса, 2020. Тема: 
«Метафізика мистецьких 
поколінь: ритм класичних-
акласичних епох у виконавстві 
(актуальний аспект)» 
Міжнародний дистанційний 
музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в 



інформаційному контенті 
(пост) сучасності», Одеса, 
2020. 
 
14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I 
або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), 
або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів (для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 



керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 
організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 



Організатор та член дирекції 
міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів: 
1. Започаткував конкурс 
студентів та аспірантів ОНМА 
пам’яті Заслуженої артистки 
України, професора Гінзбург 
Л.Н.  
2. Директор по роботі з 
учасниками та членами журі 
міжнародного конкурсу 
піаністів пам’яті  Е.Г. Гілельса. 
3. Член дирекції 
фестивалю-конкурсу піаністів 
мистецьких навчальних 
закладів Південноукраїнського 
регіону пам’яті Заслуженої 
артистки України, професора 
Л.Н. Гінзбург. 
Організатор та автор 
мистецьких проектів: 
1. Цикл мистецьких акцій 
«Концерт концертів». 
2. Цикл фортепіанних 
концертів «По чорним і білим» 
(на базі ОНМА імені А.В. 
Нежданової). 
3. Цикл ювілейних 
пам’ятних концертів «Золоте 



сторіччя» (концерти пам’яті Е. 
Гілельса, С. Ріхтера, Л. 
Гінзбург, С. Могилевської). 
4. Учасник Міжнародного 
мистецького проекту «Метнер 
фест ХХІ». 
Проведені майстер-класи: 
1. Миколаївський коледж 
культури і мистецтва (2019 рік) 
2. Херсонський коледж 
культури і мистецтва (2020 рік) 
лауреати міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів, 
фестивалів): 

 
Анастасія Муляр, лауреат 
конкурсів: 
1. Міжнародний конкурс  
«Мистецтво ХХІ століття» – 
Київ 2016, 2019; 
2. Конкурс студентів та 
аспірантів пам’яті Заслуженої 
артистки України Л.Н. 
Гінзбург - Одеса, 2017; 
3. Міжнародний конкурс 
«Peace and Friendship» - Дания, 
Копенгаген, 2018; 
4. Міжнародний конкурс 
«Monaco star» - Монако, 



Монте-Карло, 2018; 
5. Міжнародний конкурс 
«Hola, Espana» - Іспанія, 
Валенсія, 2018; 
6. Міжнародний конкурс 
«Le saison stars au Brussel» - 
Бельгія, Брюссель, 2019. 
7.  Гран прі міжнародного 
конкурсу  Ca Novа (Турція);  
8. 1 премія Міжнародного 
конкурсу «Estrellas brillantes» 
(Іспанія) 
Олена Хіль, лауреат 
конкурсів: 
1. Всеукраїнський конкурс 
імені С.С. Прокоф’єва – Київ, 
2019. 
Єлизавета Стогнієнко, 
лауреат конкурсів: 
1. Міжнародний конкурс 
«Мистецтво ХХІ століття» – 
Київ, 2018; 
Буркацька Іванна, 
лауреат: 
1. Міжнародний конкурс  
«Мистецтво ХХІ століття» 
– Київ, 2017; 
2. ІІ Міжнародний 
конкурс-фестиваль 



мистецтв «Станкович-
фест» -Україна, 2018.                                                                                                                   
Ільчук Анна, лауреат: 
1. Міжнародний конкурс  
«Мистецтво ХХІ століття» 
– Київ, 2018; 
2. Перший всеукраїнський 
конкурс піаністів 
«Piano.ua» – Київ, 2018. 
Андрійців Ольга, 
лауреат: 
1. Міжнародний конкурс 
«Prize of Lanciano» – Італія, 
2018. 
Чжан Тяньтянь, 
дипломант та лауреат: 
1. Всеукраїнський конкурс 
імені С.С. Прокоф’єва – Київ, 
2019. 
2. Міжнародний конкурс  
«Мистецтво ХХІ століття» – 
Лоніго, Італія, 2019. 
3. Міжнародний конкурс  
«Мистецтво ХХІ століття» – 
Відень, Австрія, 2019. 
Дерехович Лідія, лауреат: 
Міжнародний конкурс 
«Мистецтво ХХІ століття» 
– Київ, 2019. 



Стоянова І. ,лауреат 2 
премії міжнародного 
конкурсу Ca Novа (Турція), 

 
19) діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях; 

1. Член Національної 
Всеукраїнської музичної 
спілки України. 
2. Член міжнародного 
об’єднання асоціації 
«Мистецтво та освіта XXI 
століття». 

Камерний 
ансамбль, 

квартетний 
клас 

Повзун  

Людмила Іванівна  

 

Завідуюча 
кафедрою 
камерного 
ансамблю,  

професор 
кафедри 

камерного 
ансамблю 

Одеська 
державна 
консерваторія 
імені А.В. 
Нежданової 
(1980), 

За 
спеціальністю 
«фортепіано». 
Кваліфікація – 
викладач, 
концертмейст
ер, артист 
камерного 
ансамблю 

Доктор 
мистецтвознав
ства, 
Спеціальність 
17.00.03 – 
Музичне 
мистецтво. 

Диплом № 
008005 

Тема 
дисертації: 
«Камерність 
як жанрово-
стильова 
парадигма 

1. Повзун Л. І. Камерність як 
комунікативний феномен 
інструментально-ансамблевої 
творчості // European Applied 
Sciences, #12. 2016. С. 8–12.  

2. Povzun L. Jüdische Traditionen 
in der ukrainischen Кammermusik des 
20 Jahrhunderts // Musik und judische 
Kultur in der Ukraine: Geschichte – 
Transkulturation–Quellen. 
Hochschulefür Musik Franz Liszt 
Weimar & Fridrich Schiller Universität 
JenaWeimar. Berlin :EDITION 
EMVAS, 2017. Volume 2. S. 171–181.  

Довідка №22, 
від 5.04.2018;  
Автор проекту 
«ARTE DA 
CAMERA: 
ансамблевий 
простыр» / 
Фестиваль 
камерноъ 
музики 
ОНМА імені 
А.В. 
Нежданової, 
28-29 вересня, 
Одеса, 2019 

1,3,5,7,10,12,14 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Повзун Л. І. Камерність як 
комунікативний феномен 
інструментально-ансамблевої 
творчості // European Applied 
Sciences, #12. 2016. С. 8–12.  



інструменталь
но-
ансамблевої 
творчості»  

Доцент 
кафедри 
камерного 
ансамблю 
Диплом 12 ДЦ 
№023217. від 
17.06.2010 
(протокол 
№2/27-D).  

 

3. Povzun L. The Phenomenow of 
chamber ensemble performance: to the 
issues of professional terminologi / 
Феномен камерно-ансамблевого 
виконавства: до питань професійної 
термінології // Вісник НАКККіМ 
:щоквартальний науковий журнал. 
Київ : Міленіум, 2017. Випуск 
1’2017. С. 137–142.  

4. Повзун Л. І. 
«Біфункціональний код» камерності 
як семантична установка 
інструментально-ансамблевих 
жанрів // Вісник НАКККіМ 
:щоквартальний науковий журнал. 
Київ: Міленіум, 2017. Випуск 2’2017. 
С. 99–103.  

Povzun L. The category of 
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creative work.  || European Applied 
Sciences, #1/ 2018 . C/ 36-39. 
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der ukrainischen Кammermusik des 
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Geschichte – Transkulturation–
Quellen. Hochschulefür Musik 
Franz Liszt Weimar & Fridrich 
Schiller Universität JenaWeimar. 
Berlin :EDITION EMVAS, 2017. 
Volume 2. S. 171–181.  

Povzun L. The Phenomenow of 
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the issues of professional 
terminologi / Феномен камерно-
ансамблевого виконавства: до 
питань професійної термінології 
// Вісник НАКККіМ 
:щоквартальний науковий 
журнал. Київ : Міленіум, 2017. 
Випуск 1’2017. С. 137–142.  

Повзун Л. І. «Біфункціональний 
код» камерності як семантична 
установка інструментально-
ансамблевих жанрів // Вісник 
НАКККіМ :щоквартальний 
науковий журнал. Київ: Міленіум, 
2017. Випуск 2’2017. С. 99–103.  

Povzun L. The category of 
chamberiness as genre-semantic 
multiplicity of instrumental-



ensemble creative work.  || European 
Applied Sciences, #1/ 2018 . C/ 36-
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Повзун Л. І. Міжнародні обрії 
української камералістики // 
Українська музика : науковий 
часопис. Львів : ЛНМА імені М.В. 
Лисенка, 2016. Випуск 2 (20). С. 
123–127.  

Повзун Л. І. Камерно-ансамблеве 
музикування як особлива форма 
соціокультурної гри // 
Виконавське музикознавство. 
Київ-Ніжин, 2017. Випуск 23. С. 
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Повзун Л. Камерний діалог 
національних академій: Одеса — 
Львів : 
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emiesOdessa – Lviv// Камерно-
інструментальний ансамбль: 
Історія, теорія, практика: 
Виконавське мистецтво : наукові 
збірки ЛНМА імені 
М. В. Лисенка ; [гол. ред. 
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камерно-інструментального 
виконавства: українська і світова 
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культура \ Науковий вісник. 
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Повзун Л.І.  Семантична категорія 
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3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 



авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

Повзун Л. І. Феномен камерності 
в системі інструментально-
ансамблевих жанрів: монографія. 
Одеса : Астропринт, 2016.  280 с.  

Повзун Л. І. Феномен камерності 
в системі інструментально-
ансамблевих жанрів : монографія 
[видання  друге, виправлене та 
доповнене]. Одеса : Друкарський 
дім, 2018. 288 с.  
До 50-річчя кафедри камерного 
ансамблю: історія, сьогодення, 
перспективи : монографія  \ Л. 
Повзун, О. Андріянова, О. Базан, 
Л. Зима, О. Щербакова.  Одеса : 
Астропринт, 2018. 80 с.  
 
5) захист дисертації на 
здобуття наукового ступеня; 

Захист дисертації на здобуття 
вченого ступеня доктора 
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«Феномен камерності в системі 
інструментально-ансамблевих 
жанрів», 2019 рік 
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14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I 
або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), 
або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів (для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 



Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 
організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 
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Артистичний директор 
Всеукраїнського конкурсу 
камерних ансамблів імені В.П. 
Повзуна (2014, 2016, 2018) 



Арт-менеджер концертного 
абонементу №13 студентів 
ОНМА імені А.В. Нежданової в 
Одеській обласній філармонії 
«Arte da camera: від дуету до 
септету, від бароко до джазу» 
(концертні сезони 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018) 

Арт-менеджер концертного 
абонементу №13 студентів 
ОНМА імені А.В. Нежданової в 
Одеській обласній філармонії 
«Звукова палітра 
інструментальних ансамблів» : 
172 філармонійний сезон в Одесі 
2019-2020 
Участь у роботі журі: 
І Всеукраїнський  конкурс 
камернихансамблівімені В.П. 
Повзуна, голова журі та 
артистичний директор (березень  
2014, Одеса); 
ІІ Всеукраїнський  конкурс 
камернихансамблівімені В.П. 
Повзуна : голова журі та 
артистичний директор (березень  
2016, Одеса); 
Міжнародний конкурс-фестиваль 
«Харківськіасамблеї»: ХНУ імені 
П. Котляревського (жовтень, 
2017, Харків). 
ІІІ Всеукраїнський  конкурс 
камерних ансамблів імені В.П. 
Повзуна: голова журі та 



артистичний директор (березень  
2018, Одеса); 
Підготовка до конкурсів:  

- Ліліт Мкртичян - Ярина 
Киcилюк - Марта Кучимова : ІІ 
Всеукраїнський конкурс 
камерних ансамблів імені В.П. 
Повзуна Одеса, березень 2016, 
номінація «камерний ансамбль»; -  
- Алла Москаленко - Людмила 
Москаленко : ІІ Всеукраїнський 
конкурс камерних ансамблів імені 
В.П. Повзуна, Одеса, 2016, 
номінація «камерний ансамбль -; 
- Наталя Бахтіна  - Владислав 
Долгієр - Євгенія Бейнік : ІІ 
Всеукраїнський конкурс 
камерних ансамблів імені В.П. 
Повзуна, Одеса, 2016, номінація 
«камерний ансамбль -; 
- Куан Цзехуй - Андрієнко 
Ольга : - ІІ Всеукраїнський 
конкурс камерних ансамблів імені 
В.П. Повзуна, Одеса, 2016, 
номінація «камерний ансамбль -; 
- Дмитро Скуп – Діана Попаль : 
ІІ Всеукраїнський конкурс 
камерних ансамблів імені В.П. 
Повзуна, Одеса, 2016, номінація 
«камерний ансамбль -; 



-  Алла Шаповалова - Павло 
Очеретяний - Татяна Суворова :: 
ІІ Всеукраїнський конкурс 
камерних ансамблів імені В.П. 
Повзуна, Одеса, 2016, номінація 
«камерний ансамбль -; 
- Наталя Бахтіна  - Владислав 
Долгієр - Євгенія Бейнік  : 
Міжнародний конкурс 
«ЕuroMediaStarGroup»  (Франція, 
Париж, 2016),  номінація 
«камерний ансамбл»» 

- Анастасія Муляр – Поліна 
Чайка – Другий відкритий 
фестиваль-конкурс камерних 
ансамблів «Харківські асамблеї», 
ХНУ імені П. Котляревського, 
Харків, жовтень 2017, номінація 
«камерний ансамбль» 
- Олена Волкова, Владислав 
Марцинів, Георгій Конончук, 
Вікторів Фортученко, Віктор 
Глушенко, Ігор Глушенко, Аріна 
Доровських  
ІІІ Всеукраїнський конкурс 
камерних ансамблів імені В.П. 
Повзуна, Одеса, березень 2018, 
номінація «камерний ансамбль. 
 
Підготовка та проведення 
концертів: 



-  «Klavir-klarnet: дует».  
- Концерт камерної музики  
-  «Феномен камерності: 
подорож по стилях» - концерт-
презентація монографії Л. Повзун 
«Феномен камерності в системі 
інструментально-ансамблевих 
жанрів».  
-  «Музичні вітражі» - концерт  
-  «Граємо разом» :  
-  «Камерний діалог: Україна – 
Китай».  
-  «Сонатний вечір»  
- «ТІ, що звучать разом»  
-  «LaLumere»  
-  «Мечтаний мир и путь 
сомнений 
-  «Концерт фортепіанного 
секстета»  
-  «Грає фортепіанний секстет»  
-  «Приношение Сергею 
Рахманинову 
-  «Світ романтики» / Концерт 
фортепіанних квінтетів   
- Концерт фортепіанних тріо  
- Концерт аспірантів  
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Характерні види техніки у творах 
пограниччя класицизму і роматизму: 
Вісник НАКККіМ; гол. ред. 
В.Д. Шульгіна. Київ: 2018. Вип. 3. С. 
262-266. 

Мистецька освіта: проблеми і 
перспективи розвитку в контексті 
європейської інтеграції: збірник 
наукових праць / за заг. Редакцією І. 
В. Баладинської, Н. Є. Колесник. – 
Житомир: ФОП «Н. М. Левковець», 
2017. - 210 с. 

Інструктивний матеріал (гами, 
вправи, етюди) у системі формування 
майстерності кларнетиста: збірник 
наукових праць / гол. ред. 
Г.К. Конторчук –  Житомирського 
державного університету ім. 
І.Я. Франка; Житомир: 2017. С. 192-
198. 

Инструктивные этюды в творческой 
работе духового отдела ОНМА им. 
А.В. Неждановой: Музичне 
мистецтво і культура. Науковий 
вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової; 
гол. ред. О.В. Сокол. Одеса: 
Астропринт, 2018. Вип. 25. С. 279-
291. 

Кларнетовый репертуар ХХ века в 

5-8 грудня 
2018 –   
сертифікат 
проходження 
стажування в 
Варшаві.     
Європейський 
університет. 

180 годин (6 
кредитів 
ЄКТС) 

 

1,6,10,14 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Характерні види техніки у творах 
пограниччя класицизму і 
роматизму: Вісник НАКККіМ; 
гол. ред. В.Д. Шульгіна. Київ: 
2018. Вип. 3. С. 262-266. 

Мистецька освіта: проблеми і 
перспективи розвитку в контексті 
європейської інтеграції: збірник 
наукових праць / за заг. Редакцією 
І. В. Баладинської, Н. Є. 
Колесник. – Житомир: ФОП «Н. 
М. Левковець», 2017. - 210 с. 

Інструктивний матеріал (гами, 
вправи, етюди) у системі 
формування майстерності 
кларнетиста: збірник наукових 
праць / гол. ред. Г.К. Конторчук –  
Житомирського державного 
університету ім. І.Я. Франка; 
Житомир: 2017. С. 192-198. 

Инструктивные этюды в 
творческой работе духового 
отдела ОНМА им. 



АП № 001396 
від 16.12.2019 
року, виданий 
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України 

Заслужени
й діяч 
мистецтв 
Україн  
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трактовке его багатств 
инструменталистами Одессы: 
Музичне мистецтво і культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В. Нежданової; гол. ред. 
О.В. Сокол. Одеса: Астропринт, 
2018. Вип. 26.  С. 214-225. 

Досвід віртуозного інструменталізму 
ХІХ століття у формуванні 
майстерності сучасного кларнетиста: 
Вісник НАКККіМ; гол. ред. 
В.Д. Шульгіна. Київ: 2018. Вип. 1. С. 
138-143. 

Кларнетовий репертуар в канун та на 
початку ХХ століття:  Музичне 
мистецтво і культура. Науковий 
вісник ОНМА ім. А.В. Нежданової; 
гол. ред. О.І. Самойленко. Одеса: 
2019. Вип. 28. С. 279-292. 

 

 

А.В. Неждановой: Музичне 
мистецтво і культура. Науковий 
вісник ОНМА ім. 
А.В. Нежданової; гол. ред. 
О.В. Сокол. Одеса: Астропринт, 
2018. Вип. 25. С. 279-291. 

Кларнетовый репертуар ХХ века в 
трактовке его багатств 
инструменталистами Одессы: 
Музичне мистецтво і культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В. Нежданової; гол. ред. 
О.В. Сокол. Одеса: Астропринт, 
2018. Вип. 26.  С. 214-225. 

Досвід віртуозного 
інструменталізму ХІХ століття у 
формуванні майстерності 
сучасного кларнетиста: Вісник 
НАКККіМ; гол. ред. 
В.Д. Шульгіна. Київ: 2018. Вип. 1. 
С. 138-143. 

Кларнетовий репертуар в канун та 
на початку ХХ століття:  Музичне 
мистецтво і культура. Науковий 
вісник ОНМА ім. 
А.В. Нежданової; гол. ред. 
О.І. Самойленко. Одеса: 2019. 
Вип. 28. С. 279-292. 
 
«Мистецька освіта: проблеми і 
перспективи розвитку в контексті 



європейської інтеграції: збірник 
наукових праць / за загальною 
редакцією І. В. Баладинської, Н. 
Є. Колесник. – Житомир: ФОП 
«Н. М. Левковець», 2017. – 210 с. 

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня; 

Муєдінов Ділявер Меметович, 
тема роботи: «Нетрадиційні 
виконавські прийоми на трубі в 
контексті історико-художнього 
розвитку» (м. Харків 02.10. 2017, 
науковий керівник – Буркацький 
З. П. 

10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

Міжнародний музикознавчий 
семінар «Музикознавче слово в 
інформаційному контенті 
(пост)сучасності». (2018 р.) 
14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I 
або II етапі Всеукраїнської 



студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), 
або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів (для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 



організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

Артистичний директор 
Всеукраїнського конкурсу 
молодих виконавців на духових 
інструментах на честь професора 
К.Е. Мюльберга. 
Артистичний директор 
Всеукраїнського конкурсу 
молодих виконавців на мідних 
духових та ударних інструментах 



пам’яті професора Л.Я. 
Могилевського. 
Член дирекції Міжнародного 
конкурсу-фестивалю «Сонячні 
кларнети» (м. Житомир). 
Член дирекції Всеукраїнського 
фестивалю камерної музики імені 
професора В.П. Повзуна. 
Член дирекції 
Інтернаціонального Українського 
музичного конкурсу пам’яті М.І. 
Спазіто. 
Член журі багатьох Міжнародних 
та Всеукраїнських конкурсів. 
Також являється організатором 
та автором мистецьких проектів 
таких як: 
Цикл концертів ансамблів 
кафедри духових та ударних 
інструментів Одеської 
національної музичної академії 
імені А.В. Нежданової. 
Цикл концертів пам’яті (К.Е. 
Мюльберга, В.П. Повзуна, В.Ф. 
Готчева, В.П. Базилевич, М.К. 
Генарі). 
Репертуарний список Зіновія 
Буркацького включає в себе 
таких композиторів: В.А. 
Моцарт, К.М. Веберн, Л. Шпор, 
Г. Манн, П.І. Чайковський, К. 



Дебюссі, Є. Бозза, І. Оленчик, Ш. 
Давидов, Дж. Россіні, Дж. Верді, 
Ф. Пуленк, Й. Брамс, В. Поляков, 
Л. Вайнер, Т. Олах, І. 
Стравінський, Ф. Розетті, А. 
Блох, Ф. Данці, І. Моцці, К. Сен-
Санс, Я. Стамиць, А. Рабо, А. 
Массаже, Л. Руфф, Е. Габлер, Е. 
Каваліні, К. Крупінський, С. 
Василенко, Л. Колодуб, Р. 
Димчишин, Л. Ревуцький, Є. 
Станкович, Е. Успенський, Ю. 
Гомельська, М. Лисенко, Я. 
Верещагін. 
 

спеціальні
сть, 

педагогічн
а практика 

Хіль Олена 
Михайлівна 

Проректор 

з науково-

педагогічн

ої роботи та 

інформацій

но – 

інноваційн

ої 

діяльності, 

доцент 

кафедри 

спеціально

ОДМА імені 
А.В. 
Нежданової, 
2010, 

Спеціальність 
«музичне 
мистецтво», 

Кваліфікація: 

Концертий 
виконавець, 
концертмейст
ер, артист 
камерного 
ансамблю, 
викладач з 

Кандидат 
мистецтвознав
ства. 
Спеціальність 
17.00.03 
«Музичне 
мистецтво» 

тема: «Тема 
дитинства 
юнацтва як 
фактор 
жанрової 
типології 
фортепіанного 
концерту у 
вітчизняній 

Публікації: 
Khil O. «Childhood-Youthhood» as 
Special Psychocultural Category and Its 
Special Mission in Culture and Art of 
XX Century»/ О. Khil // Вісник 
Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв: наук. 
журнал. – К. : Міленіум, 2017. – 
Вип.№4. – С. 222-229. 

Хіль О.М. Перший фортепіанний 
концерт С. Прокоф’єва в 
направленності на актуальне 
інтонаційне рішення / О. Хіль // 
Міжнародний вісник: культурологія, 
філологія, музикознавство. – К. : 

Стажування у 
рамках 
Міжнародного 
проекту «The 
innovative 
Methods and 
Technologies 
of Teaching: 
The Newest in 
the European 
Educational 
Practice» 
Реєстраційний 
номер 
сертифікату 
КРК 19/40 від 
25.01.2019 

1,4,7,8,9,10,12,14,19 
 1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Khil O. «Childhood-Youthhood» as 
Special Psychocultural Category 
and Its Special Mission in Culture 
and Art of XX Century»/ О. Khil // 
Вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв: наук. журнал. – К. : 



го 

фортепіано 

 

 

класу 
фортепіано 

Диплом СК 
№37388936 

Одеський 
регіональний 
інститут 
державного 
управління 
при 
президентові 
України 

Диплом 
магістра з 
відзнакою 
М19 №138721 
від 31 грудня 
2019 року. 
Присвоєно 
кваліфікацію: 
магістр за 
спеціальністю 
281 Публічне 
управління та 
адмініструван
ня 

музиці ХХ 
століття») 

Диплом ДК 
№032294 

15.12.2015 
року 

Міленіум, 2016. – Вип.І(6). – С. 174-
179. 

Khil O. «Childhood-Youthhood» as 
Special Psychocultural Category and Its 
Special Mission in Culture and Art of 
XX Century» //Proceedings of the 
second International Scientific fnd 
practical conference. Topical problems 
of modern science. Warcaw, Poland. 
Vol 4, 2017  

Оksana Zhukova, Oleksandr Kvalenko, 
Olena Khil, Liudmyla Ovsiankina 
«Innovative Technologies in Higher 
Education: Social Policy and 
Development of International 
Cooperation» REVISTA GEINTEC-
GESTAO INOVACAO E 
TECNOLOGIAS (Management, 
Innovation and Technologies)  
DOI:  
https://doi.org/10.47059/revistageintec.
v11i3.1995 
 
Лауреат Всеукраїнського конкурсу 
імені С. Прокоф’єва – 3 премія.  

Лауреат Міжнародного конкурсу 
«Art in Experience» - 3 премія 

5.  

180 годин (6 
кредитів ЄКТС) Міленіум, 2017. – Вип.№4. – С. 

222-229. 

Хіль О.М. Перший фортепіанний 
концерт С. Прокоф’єва в 
направленності на актуальне 
інтонаційне рішення / О. Хіль // 
Міжнародний вісник: 
культурологія, філологія, 
музикознавство. – К. : Міленіум, 
2016. – Вип.І(6). – С. 174-179. 

Khil O. «Childhood-Youthhood» as 
Special Psychocultural Category 
and Its Special Mission in Culture 
and Art of XX Century» 
//Proceedings of the second 
International Scientific fnd practical 
conference. Topical problems of 
modern science. Warcaw, Poland. 
Vol 4, 2017  

https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.1995
https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.1995


Оksana Zhukova, Oleksandr 
Kvalenko, Olena Khil, Liudmyla 
Ovsiankina «Innovative 
Technologies in Higher Education: 
Social Policy and Development of 
International Cooperation» 
REVISTA GEINTEC-GESTAO 
INOVACAO E TECNOLOGIAS 
(Management, Innovation and 
Technologies)  
DOI:  
https://doi.org/10.47059/revistagein
tec.v11i3.1995 
 

Внесок українських авторів в 
розвиток дитячо-юнацької 
музики в ХХ столітті (на 
прикладі аналізу фортепіанного 
концерту В. Косенка) 
Мистецтвознавчі записки: Зб. 
наук. праць. Вип. 34. Київ: 
Міленіум, 2018. С.241-249 

4) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного 
навчання, електронних курсів 
на освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методични
х вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших 
друкованих навчально-

https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.1995
https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.1995


методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

Для студентів ОНМА 
спеціальності 025«Музичне 
мистецтво», спеціалізації 
«Фортепіано» (магістри) Робоча 
програма з фаху. Одеса, С.9 (у 
співавторстві з проф. Муляром 
П.М. та проф. Михайловою Н.П.) 

Для студентів ОНМА 
спеціальності 025«Музичне 
мистецтво», спеціалізації 
«Фортепіано» (бакалаври) Робоча 
програма з фаху. Одеса, С.27 (у 
співавторстві з проф. Муляром 
П.М. та проф. Михайловою Н.П.) 

Для студентів ОНМА 
спеціальності 025«Музичне 
мистецтво», спеціалізації 
«Фортепіано» (бакалаври) Робоча 
програма з органу. Одеса, С.13 (у 
співавторстві зі 
ст.викл.Єфремовою О.О.) 

7) участь в атестації наукових 
кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або 
члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад; 

Участь у разовій спец.раді по 
захисту дисертації на здобуття 
ступеня доктора філософії Кучми 



Н.П. у Львівській національній 
музичні академії імені М.В. 
Лисенка. 

8) виконання функцій 
(повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових 
видань України, або іноземного 
наукового видання, що 
індексується в бібліографічних 
базах; 

Керівництво здобувачем ступеня 
доктор філософії Лю Цзеюй 
Тема: «Особливості трактовки 
сонатної форми у композиторів 
класиків» 

9) робота у складі експертної 
ради з питань проведення 
експертизи дисертацій МОН 
або у складі галузевої 
експертної ради як експерта 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти, або у складі 
Акредитаційної комісії, або 
міжгалузевої експертної ради з 
вищої освіти Акредитаційної 



комісії, або трьох експертних 
комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої або фахової 
передвищої освіти МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертних рад 
органів державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у складі 
комісій Державної служби 
якості освіти із здійснення 
планових (позапланових) заходів 
державного нагляду 
(контролю); 

Участь у здійсненні планових та 
позапланових перевірках у складі 
комісій Державної служби якості 
освіти (Дніпропетровська 
академія музики ім.Глінки, 
вересень 2019 рік; Закарпатська 
академія мистецтв, листопад 2019 
рік; Харківський національний 
університет імені Каразіна, 
березень 2020 рік, Львівський 
національний університет 
безпеки життєдіяльності, червень 
2021 рік) 

Участь у складі експертних груп 
НАЗЯВО (Член ЕГ Вінницький 



національний педагогічний 
університет, керівник ЕГ 
Хмельницький музичний  коледж 
ім.Заремби, член ЕГ Львіська 
національна музична академія 
імені М.В. Лисенка) 

10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

Міжнародний семінар 
Метнерфест 3-5.10.2019 
Міжнародний музикознавчий 
семінар «Музикознавче слово в 
інформаційному контенті 
(пост)сучасності». (2019-2021 ) 
 
Участь у міжнародному проєкті 
Erasmus+ 620395-EPP-1-2020-1-
UA-EPPJMO-SUPPA 
 
12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною кількістю 
не менше п’яти публікацій; 



Первый фортепианный концерт 
С. Прокофьева и его 
интерпретации Матеріали 
Міжнародної науково-творчої 
конференції «Мистецька освіта в 
культурному просторі України 
ХХІ століття». Київ – Одеса, 2015 
 
Маркетингові комунікації в 
системі вищої мистецької освіти 
Публічне управління: традиції, 
інновації, глобальні тренди : 
матеріали Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за міжнар. участю. 
11 жов. 2019 р. – Одеса : ОРІДУ 
НАДУ, 2019. – с. 143-144. 
 
Офіційний сайт як канал 
маркетингових комунікацій 
мистецьких закладів вищої 
освіти. Теорія та практика 
публічного управління та 
адміністрування у ХХІ сторіччі: 
матеріали ІІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. здобувачів 
вищої освіти та молодих вчених 
за міжнар. участю 22 лист. 2019р. 
– Київ : НАДУ, 2019.-с.113-115 
 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасні проблеми 
виконавської підготовки 
викладачів мистецьких 
дисциплін». – Херсон, 2016. Тема: 



«Шляхи покращення якості 
наукових досліджень в галузі 
мистецтва» 
 
Міжнародна науково-творча 
конференція «Трансформація 
музичної освіти і культури: 
традиція та сучасність». – Одеса, 
2016. Тема: «Дитинство-юність в 
музиці як предмет сучасного 
мистецтвознавства» 
 
Міжнародна наукова-творча 
конференція «Музичне мистецтво 
та культура: Захід-Схід». – Одеса, 
2017. Тема: «Фортепіанний 
дитячий-юнацький концерт як 
явище східноєвропейської 
музики» 
 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Мистецька освіта: 
теорія, методологія, технології». – 
Кривий Ріг, 2017. Тема: Детская 
тема в искусстве рококо как 
актуальное современное 
художественное достояние» 
 
Proceedings of the II International 
Scientific and  Practical Conference 
"TOPICAL PROBLEMS OF  
MODERN SCIENCE" – 
November 18, 2017,  Warsaw, 
Poland. Тема: «Childhood-
Youthhood» as Special 
Psychocultural Category and Its 



Special Mission in Culture and Art 
of XX Century» 
 
Міжнародна науково-творча 
конференція «Трансформація 
музичної освіти і культури: 
традиція та сучасність». – Одеса, 
2018. Тема: «Внесок українських 
авторів у развиток дитячо-
юнацької музики у ХХ столітті 
(на прикладі фортепіанного 
концерту В. Косенко» 
 
Міжнародна 
мультидисциплінарна наукова 
конференція «Zaburzenia w 
procesie educacji». – Польща, м. 
Ченстохова, 2019.                           
Тема: «Priorities for the 
development of higher artistic 
education in the context of the 
European integration».  
 
Міжнародний музикознавчий 
семінар «Музикознавче слово в 
інформаційному контенті (пост) 
сучасності». – Україна, Одеса, 
2019.               Тема: «Менеджмент 
мистецького проекту».  
Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною 
участю «Публічне управління: 
традиції, інновації, глобальні 
тренди». – Україна, Одеса, 2019. 
Тема: «Маркетингові комунікації 



в системі вищої мистецької 
освіти».  
 
ІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 
здобувачів вищої освіти та 
молодих вчених з міжнародною 
участю «Теорія та практика 
публічного управління та 
адміністрування у ХХІ сторіччі». 
– Україна, Київ, 2019. Тема 
доповіді: «Офіційний сайт як 
канал маркетингових комунікацій 
мистецьких закладів вищої 
освіти».  
 
Науково-практичний семінар 
«Проблеми забезпечення якості 
вищої освіти в Україні». – 
Україна, Одеса, 2019. Відкрита 
лекція для кафедри гуманітарних 
та соціально-політичних наук 
ОРІДУ НАДУ на тему «Державна 
служба якості освіти України. 
Інституційний аудит».  
 
Спікер на Першому 
всеукраїнському круглому столі 
«Сучасні виклики мистецькій 
освіті: реалії, прогнози, стратегії 
подолання» 22-23 травня 2021 
року тема доповіді: «Якість 
вищої освіти 
та інформаційне забезпечення в  
період пандемії» 



14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на I 
або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), 
або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який 
став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів (для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який 
став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 



Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, робота у складі 
організаційного комітету або у 
складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

Лауреати міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів: 

Яцула Ганна, лауреат: 
1. Інтернаціональний 

конкурс мистецтв 



«Musical South Palmyra», І 
премія, 2017 рік; 

2. Інтернаціональний 
конкурс мистецтв 
«Musical South Palmyra», І 
премія, 2018 рік; 

3. Всеукраїнський конкурс 

«Musical Perls» ІІ премія, 

2018 рік; 

4. Регіональний конкурс 

«С.Bechstein» ІІІ премія, 

2018 рік. 

5. Регіональний конкурс 

«Різдво-фест», І премія, 

Одеса, 2020 рік. 

6. Міжнародний конкурс 

«Art in experience 2020», 

Македонія, І премія 

7. Міжнародний конкурс, 

Белград, Сербія, І премія, 

2020 рік 

8. Міжнародний конкурс 

«Ca Nova», Туреччина, І 

премія , 01.02 2021 року 

Шульга Інга, лауреат: 



1. Інтернаціональний 
конкурс мистецтв 
«Musical South Palmyra»,                      
ІІ премія, 2018 рік. 

2. Інтернаціональний 

конкурс мистецтв «Diamants de 

talent», ІІ премія, 2021 рік. 

3. Міжнародний конкурс 

«Soloviov Art», І премія, Київ, 

жовтень 2020 

Вольвак Олексій, лауреат: 
1. Міжнародний конкурс 

«New Year’s 
Consonance», Гран прі, 
2018 рік. 

Лю Цзеюй, лауреат: 
1. Регіональний конкурс 

«Різдво-фест», І премія, 

Одеса, 2020 рік. 

2. Міжнародний конкурс 

«Ca Nova», Туреччина, І 

премія , 01.02 2021 року 

Добруха Валерія, лауреат: 

1. Регіональний конкурс 

«Різдво-фест», ІІ премія, 

Одеса, 2020 рік. 



Лі Юйїн, лауреат: 

1. Інтернаціональний 

конкурс мистецтв «Diamants de 

talent», ІІ премія, 2020 рік. 

2. Міжнародний конкурс 

«Ca Nova», Туреччина, ІІ премія , 

01.02 2021 року 

Ву Боао, лауреат: 

 1. Міжнародний конкурс «Ca 

Nova», 2 премія Туреччина, 01.02 

2021 року 

Член журі міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів, 
зокрема: 

Інтернаціональний конкурс 
мистецтв «Musical South Palmyra» 
(2017, 2018, 2019)  
Всеукраїнський конкурс «Musical 
Perls» (2018, 2019) 
Міжнародний конкурс «Musical 
Power» (2018,2019,2020). 
ІІ Інтернаціональний конкурс 
мистецтв «Music modern» (2018) 
I International internet art 
competition «Diamants de talent» 
(2019) 



Перший інтернаціональний 
інтернет конкурс мистецтв 
«Odessa summer fest 2020» 
 I International Distance-
Competition of piano and 
concertmaster art. Одеса, Україна 
(2020) 
 
Член дирекції:  

1. фестивалю-
конкурсу піаністів мистецьких 
навчальних закладів 
Південноукраїнського регіону 
пам’яті Заслуженої артистки 
України, професора Л.Н. 
Гінзбург;  
кафедрального конкурсу 
студентів та аспірантів пам’яті 
Заслуженої артистки України, 
професора Л.Н. Гінзбург. 
19) діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях; 

Член Ради молодих митців при 
Міністерстві культури та 
інформаційної політики 

 
 
 



Особи, які працюють за сумісництвом 
 

Професійні 
засади 
вищої 
музичної 
освіти 

Шип 
Сергій 
Васильович 

професор 
кафедри 

теорії 
музики та 
композиції 

Одеська 
державна 

консерваторія 
імені А.В. 

Нежданової,1973 
рік. 

Диплом з 
відзнакою У 

№886929  
кваліфікації: 

музикознавць, 
викладач 
музично – 

історичний та 
музично – 

теоретичних 
дисциплін, 

лектор 

Диплом 
доктора наук 
ДД 002809, 
виданий 
09.04.2003, 
Диплом 
доктора наук 
ДД 002809, 
виданий 
09.03.2003, 
Диплом 
кандидата наук 
ИC 000634, 
виданий 
18.03.1981, 
Атестат 
доцента 
ДЦ 083519, 

виданий 
28.08.1985 

S. Shyp. Semiological 
approach to the training of 
future teachers of music 
and choreography. 
Матеріали VІ 
міжнародної наукової 
конференції "Modern 
Tendencies in the Pedagogical 
Science of Ukraine and Israel: 
The way of untegration. Issue 
№6. 
- Ariel: Ariel University, 2015. 
- P.349-355. 
Введение в теорию 
художественных стилей. 
Монографія- Одеса : 
Науковець, 2015 
Категория духовной музики 
в педагогическом аспекте. 
Професійна мистецька 
освіта і художня культура: 
виклики ХХІ століття // 
Матеріали ІІ Міжнародної 
науково- практичної 
конференції. 14-15 квітня 
2016 р. – Київ: НМЦ 
Видавн. діяльності 

Сертифікат 
Стажування у 
рамках 
міжнародного 
музикознавчого 
семінару 
«Музикознавче 
слово в 
інформаційному 
контенті 
(пост)сучасності»  
22-24 червня 
2021 року, 
загальною 
кількістю 30 
академічних 
години (1 кредит 
ЄКТС) 

 

1,3, 7, 12.19 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових 
видань України, до 
наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core 
Collection; 

Музыкальное мышление 
как приблизительные 
измерения и расчетные 
операции. Δόζα / Докса. 
Збірник наукових праць з 
філософії та філології. Вип. 
2 (24). Герменевтика тексту 
та 
герменевтика долі. – Одеса: 
«Акваторія», 2015. – С. 258-
272.  
Что такое «музыкальное 
произведение»? Науковий 
часопис НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 14. 
Теорія і методика 
мистецької освіти : Збірник 
наукових праць. – Випуск 



Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка. – С. 329-338. 
Музыкальное мышление как 
приблизительные измерения 
и расчетные операции. Δόζα 
/ Докса. Збірник наукових 
праць з філософії та 
філології. Вип. 2 (24). 
Герменевтика тексту та 
герменевтика долі. – Одеса: 
«Акваторія», 2015. – С. 258-
272.  
Что такое «музыкальное 
произведение»? Науковий 
часопис НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 14. 
Теорія і методика 
мистецької освіти : Збірник 
наукових праць. – Випуск 
18 (23). 
– К. : НПУ ім.. М.П, 
Драгоманова, 2015. – 
С. 8-13.  
Категория духовной 
музыки в 
педагогическом 
аспекте. Професійна 
мистецька освіта і художня 

18 (23). 
– К. : НПУ ім.. М.П, 
Драгоманова, 2015. – 
С. 8-13.  
Полифункциональность 
артефактов 
изобразительной 
деятельности 
первобытного человека 
(педагогический аспект) 
.Актуальні питання 
мистецької освіти та 
виховання : збірник 
наукових праць : вип. 1 (7) / 
гол. ред. Ніколаї Г. Ю. – 
Суми : видав.- виробниче 
підприємство «Мрія», 2016. 
– С. 30- 40 0,8 
Ноты как семиотический 
феномен в типологическом 
аспекте (опыт 
классификации знаков 
музыкального письма) . Ars 
inter Culturas. Nr. 
5. – Słupsk; Academia 
Pomorska w Słupsku, 2016. – 
С. 335-348. 1 
Таємничий хронотоп 
(роздуми про концепцію 



культура: виклики ХХІ 
століття. Матеріали ІІ 
Міжнародної науково- 
практичної конференції. 
14-15 квітня 2016 р. / МОН 
України, Київ. ун-т ім.. Б. 
Грінченка та ін.. ; за аг. 
ред.. Огнв’юка В.О. – К. : , 
м.Київ : Київ. ун-т ім.. Б. 
Грінченка, 2016. – С. 329-
339. 
О значении понятия 
«музыкальная поэтика» 
Музична та хореографічна 
освіта в контексті 
культурного розвитку 
суспільства. Матер. та тези 
ІІ Міжнародної 
конференції молодих 
учених та студентів. Т. 1. –
Одеса , 2016. - С. 199-203  
Полифункциональность 
артефактов 
изобразительной 
деятельности 
первобытного человека 
(педагогический аспект) 
.Актуальні питання 
мистецької освіти та 

музичного простору- часу 
в працях Н. О. 
Герасимової-Персидської). 
Науковий вісник НМАУ 
ім. П. І. Чайковського: 
Наукові діалоги з Н. О. 
Герасимовою-Персидською. 
К., 2017. Вип. 119. 
– С.: 35-54. 
The Church Music 
Category in Pedagogic 
Aspect. Professional 
Artistic Education and 
Culture within Modern 
Global Transformations. 
Cambridge : Cambridge 
Scholars Publishing, 2017 . – 
р. 55-62. 
Всю дорогу з музикою у 
вухах: про нову практику 
слухання музики. Наукові 
записки / Ред.. кол.: В.Ф. 
Черкасов, В.В. Радул, Н.С. 
Савченко та ін. – Випуск 
163 – Серія: Педагогічні 
науки. – Кропивницький: 
РВВ ЦДПУ ім. В. 
Винниченка, 2018. С. 53-
62. 1 Педагогические 



виховання : збірник 
наукових праць : вип. 1 (7) / 
гол. ред. Ніколаї Г. Ю. – 
Суми : видав.- виробниче 
підприємство «Мрія», 2016. 
– С. 30- 40 0,8 
Ноты как семиотический 
феномен в типологическом 
аспекте (опыт 
классификации знаков 
музыкального письма) . Ars 
inter Culturas. Nr. 
5. – Słupsk; Academia 
Pomorska w Słupsku, 2016. – 
С. 335-348. 1 
Таємничий хронотоп 
(роздуми про концепцію 
музичного простору- часу в 
працях Н. О. Герасимової-
Персидської). Науковий 
вісник НМАУ ім. П. І. 
Чайковського: Наукові 
діалоги з Н. О. 
Герасимовою-Персидською. 
К., 2017. Вип. 119. 
– С.: 35-54. 
The Church Music Category 
in Pedagogic Aspect. 
Professional Artistic 

стратегемы формирования 
способности учителѐ 
музыкального искусства к 
системно-целостному 
представления о 
музыкальном 
произведении. Педагогічні 
науки: теоріѐ, історіѐ, 
інноваційні технології : 
наук. журнал / голов. ред. 
А. А. Сбруюва. – Суми : 
Вид-во СумДПУ імені А. С. 
Макаренка, 2018. – № 7 
(81). – С. 249-262. 0,5 / 0,9 
Музыка будущого и ее 
воспитательный потенциал. 
В кн. И.З. Посталовский, 
С.Г. Антощук. Человек 
третьего тысячелетия и 
практика его воспитания. Из 
серии «Педагогические 
технологии 
ХХІ века». – Одесса, 
Элтон, 2019. – С. 27-
36. 

3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 



Education and Culture 
within Modern Global 
Transformations. 
Cambridge : Cambridge 
Scholars Publishing, 2017 . – 
р. 55-62. 
Всю дорогу з музикою у 
вухах: про нову практику 
слухання музики. Наукові 
записки / Ред.. кол.: В.Ф. 
Черкасов, В.В. Радул, Н.С. 
Савченко та ін. – Випуск 
163 – Серія: Педагогічні 
науки. – Кропивницький: 
РВВ ЦДПУ ім. В. 
Винниченка, 2018. С. 53-
62. 1 Педагогические 
стратегемы формирования 
способности учителѐ 
музыкального искусства к 
системно-целостному 
представления о 
музыкальном 
произведении. Педагогічні 
науки: теоріѐ, історіѐ, 
інноваційні технології : 
наук. журнал / голов. ред. А. 
А. Сбруюва. – Суми : Вид-
во СумДПУ імені А. С. 

(загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора); 

Введение в теорию 
художественных стилей. 
Монографія- Одеса : 
Науковець, 2015 

7) участь в атестації 
наукових кадрів як офіційного 
опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, 
або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих 
вчених рад; 

участь в атестації наукових 
кадрів, як офіційного 
опонента, член постійної 
спеціалізованої вченої ради 

12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше п’яти 
публікацій; 



Макаренка, 2018. – № 7 (81). 
– С. 249-262. 0,5 / 0,9 
Музыка будущого и ее 
воспитательный потенциал. 
В кн. И.З. Посталовский, 
С.Г. Антощук. Человек 
третьего тысячелетия и 
практика его воспитания. Из 
серии «Педагогические 
технологии 
ХХІ века». – Одесса, Элтон, 
2019. – С. 27-36. 

S. Shyp. Semiological 
approach to the training of 
future teachers of music 
and choreography. 
Матеріали VІ 
міжнародної наукової 
конференції "Modern 
Tendencies in the Pedagogical 
Science of Ukraine and Israel: 
The way of untegration. Issue 
№6. 
- Ariel: Ariel University, 2015. 
- P.349-355. 
Категория духовной музики 
в педагогическом аспекте. 
Професійна мистецька 
освіта і художня культура: 
виклики ХХІ століття // 
Матеріали ІІ Міжнародної 
науково- практичної 
конференції. 14-15 квітня 
2016 р. – Київ: НМЦ 
Видавн. діяльності 
Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка. – С. 329-338. 
Категория духовной 
музыки в 
педагогическом 



аспекте.Професійна 
мистецька освіта і художня 
культура: виклики ХХІ 
століття. Матеріали ІІ 
Міжнародної науково- 
практичної конференції. 
14-15 квітня 2016 р. / МОН 
України, Київ. ун-т ім.. Б. 
Грінченка та ін.. ; за аг. 
ред.. Огнив’юка В.О. – К. : 
, м. 
Київ : Київ. ун-т ім.. Б. 
Грінченка, 2016. – С. 329-
339. 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі участі 
у професійних та/або 
громадських об’єднаннях; 

Участь у професійному 
об’єднанні  
МУУСК «Музикознавці 
України у світовій культурі» 

 



Додаток 15 
до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ 
про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для 

забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти 

1. Загальна інформація про забезпечення науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками освітнього процесу на третьому рівні
вищої освіти (освітньо – наукова програма «Музичне мистецтво») 

Найменування показника Кількість (осіб) 
Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників 18 

Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за 
суміщенням) 
з них кількість: 
- докторів наук та  професорів

11 

-професорів та кандидатів наук 4 
-професорів 1 
- кандидатів наук та доцентів 2 



2. Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на третьому рівні вищої освіти  
Найменуванн
я освітнього 
компонента, 

який 
закріплено за 

науково-
педагогічним

, 
педагогічним

, науковим 
працівником 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
науково-

педагогічн
ого, 

педагогічн
ого, 

наукового 
працівник

а 

Найменув
ання 

посади 

Освітня 
кваліфікація 

(найменування 
закладу, який 

закінчив 
науково-

педагогічний, 
педагогічний, 

науковий 
працівник, рік 

закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом про 

вищу освіту) 

Освітня 
кваліфікація 
(науковий 

ступінь, шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, 

тема дисертації 
(серія, номер, 

дата, ким 
виданий диплом), 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 
номер, дата, ким 
виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про досвід 
професійної діяльності (заняття) за відповідним 

фахом (спеціальністю, спеціалізацією) із 
зазначенням посади та строку роботи на цій 

посаді (крім педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації на здобуття 
наукового ступеня за спеціальністю (прізвище, 

ім’я, по батькові дисертанта, здобутий 
науковий ступінь, спеціальність, назва 

дисертації, рік захисту, серія, номер, дата, ким 
виданий диплом), наявність публікацій у 

наукових виданнях, які включені до переліку 
фахових видань України, до наукометричних 

баз, зокрема Scopus, Web of Science Core 
Collection), протягом останніх п’яти років) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі і 

кількість 
навчальних 

кредитів (годин)) 

Досягнення у професійній діяльності (відповідно до 
пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльн 

Іноземна 
мова 

Петлюченк
о 

Наталя 
Володимирі

вна  

завідувачка 
кафедрою 
інрземних 

мов 
професор 

Одеській 
державний 
університет 

імені І. І. 
Мечникова 
Диплом: ТВ 
№ 906073 

Кваліфікація: 
Філолог. 
Викладач 
німецької 

мови і 
літератури 

Диплом 
доктора наук 
ДД №008818 
від 10.11.2010 

року 
Тема: 

Харизматична 
особистість 
політичного 

лідера в 
просторі 

німецького та 
українського 
апелятивних 
дискурсів: 
зіставний 

аспект : дис. 
… доктора 

філол. наук : 
10.02.17 / 

Петлюченко 

1. Petlyuchenko, N. & Chernyakova, V. 
(2019). Charisma & female 
expressiveness: Language, ethnoculture, 
politics. In Lege artis. Language 
yesterday, today, tomorrow. The journal of 
University of SS Cyril and Methodius in 
Trnava. Warsaw: De Gruyter Poland, 
2019, IV (1), June 2019, p. 83-132. ISSN 
2453-8035 (Web of Science) 
https://lartis.sk/wp-
content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoCh
ernyakova_Issue-1_2019.pdf 
2. Petlyuchenko, N. & Chernyakova, V. 
(2019). Features of expressive female 
speech in the political discourse of Spain 
and Latin America. In Advanced 
Education. Новітня освіта. Kyiv: 
National Technical University of Ukraine 
«Kyiv Polytechnic Institute», 2019, 12, p. 
212–219, DOI: 
https://doi.org/10.20535/2410-

Одеський 
національний 
економічний 
університет з 
29.11.2018 р. 
по 29.12.2018 

р. 90 год./ 
3 кред. 

Довідка про 
стажування 

Наказ ОНЕУ 
№ 783-0 від 
29.11.2018 

 
Рурський 

університет м. 
Бохум 

(Німеччина), 
науково-
дослідне 

стажування за 

1,3,4,6,7,8,10,12,13,14,19 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
1. Petlyuchenko, N. & Chernyakova, V. 
(2019). Charisma & female expressiveness: 
Language, ethnoculture, politics. In Lege artis. 
Language yesterday, today, tomorrow. The 
journal of University of SS Cyril and 
Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter 
Poland, 2019, IV (1), June 2019, p. 83-132. 
ISSN 2453-8035 (Web of Science) 
https://lartis.sk/wp-
content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoCherny
akova_Issue-1_2019.pdf 
2. Petlyuchenko, N. & Chernyakova, V. 
(2019). Features of expressive female speech 

https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf


Наталія 
Володимирівн

а. – Одеса, 
2010. – 486 с. 

Атестат 
професора 
кафедри 

германських 
та романських 

мов 12ПР 
№008530 від 
01.03.2013 

року 
 

8286.155500 (Web of Science) 
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177
313 
3.   Petlyuchenko, N. (2020). Coronavirus 
disease 2019 (covid-19) as a hard news in 
media texts: cognitive and cross-cultural 
aspects. In Lege artis. Language yesterday, 
today, tomorrow. The journal of 
University of SS Cyril and Methodius in 
Trnava. Warsaw: De Gruyter Poland, 
2020, IV (1), Decembers 2020, p. 5-81. 
ISSN 2453-8035 (Web of Science) (друк 
грудень 2020) 
4.. Petlyuchenko, N. (2020) 
Konzepte CONTACT ZONE und 
BORDER AREA in der Archäologie: 
Linguosemiotische Opposition oder 
idealtypische Konstrukte? In Ancient 
Civilizations from Scythia to Siberia. An 
International Journal of Comparative 
Studies in History and Archaeology. 
Netherlands: Brill Academic Publisher, 
2020, 26(2), p. 234-242 (SCOPUS)  

 

грантом фонду 
ім. Олександра 

фон 
Гумбольдта з 
01.07.2018 по 

30.09.2018 
Свідоцтво про 

грант від 
фонду ім. 

Олександра 
фон 

Гумбольдта від 
27.03.2018 № 

3.3-
UKR/1122600 

in the political discourse of Spain and Latin 
America. In Advanced Education. Новітня 
освіта. Kyiv: National Technical University 
of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», 2019, 
12, p. 212–219, DOI: 
https://doi.org/10.20535/2410-8286.155500 
(Web of Science) 
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313 
3.   Petlyuchenko, N. (2020). Coronavirus 
disease 2019 (covid-19) as a hard news in 
media texts: cognitive and cross-cultural 
aspects. In Lege artis. Language yesterday, 
today, tomorrow. The journal of University of 
SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: 
De Gruyter Poland, 2020, IV (1), Decembers 
2020, p. 5-81. ISSN 2453-8035 (Web of 
Science) (друк грудень 2020) 
4.. Petlyuchenko, N. (2020) Konzepte 
CONTACT ZONE und BORDER AREA in 
der Archäologie: Linguosemiotische 
Opposition oder idealtypische Konstrukte? In 
Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. 
An International Journal of Comparative 
Studies in History and Archaeology. 
Netherlands: Brill Academic Publisher, 2020, 
26(2), p. 234-242 (SCOPUS)  
Наукові публікації у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових фахових 
видань України (не менше п’яти): 
 1. Петлюченко Н.В. Kонтрастивная 
специфика президенсткого 

http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313


харизматического дискурса Германии и 
Украины / Н.В.Петлюченко // Одеський 
лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. 
ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний 
університет "Одеська юридична академія". 
– Вип. 8. – Одеса : «Видавничий дім 
«Гельветика», 2016. – С.147–151. (Index 
Copernicus) 
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/vie
w/445/57 
2. Петлюченко Н.В. Кинетическая 
специфика инспиративного дискурса 
харизматических политиков современной 
Германии / Н.В.Петлюченко // Одеський 
лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. 
ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний 
університет "Одеська юридична академія". 
– Вип. 9.  – Т.1. – Одеса : «Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. – С.195–200. (Index 
Copernicus) 
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/vie
w/540/282 
 3. Petljutschenko Natalja Grassroots-
Charisma: diskursive und experimentell-
phonetische Identifikation potenzieller 
Charismatiker in der Graswurzelbewegung 
Deutschlands und der Ukraine / Н. В. 
Петлюченко // Одеський лінгвістичний 
вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. 
Петлюченко] ; Національний університет 
"Одеська юридична академія". – Вип. 

http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/445/57
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/445/57
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/540/282
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/540/282


11.  Одеса : «Видавничий дім «Гельветика», 
2018. – C. 159–166. (Index Copernicus) DOI 
https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-
159-166 
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/vie
w/754/499 
4.Petljutschenko Natalja Charisma-Korrelate 
in Sprache und Diskurs: Kann ein Idealtyp ein 
Objekt der experimental-phonetischen 
Forschung sein? / Н. В. Петлюченко // 
Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. 
праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; 
Національний університет "Одеська 
юридична академія". – Вип. 12.  Одеса : 
«Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 
С.75–80. (Index Copernicus), DOI 
10.32837/2312-3192-2018-11-159-166) 
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/vie
w/97/14 
5. Nataliya Petlyuchenko Ideal Types in 
Linguistics: New Approaches to the Study of 
the Charisma Concept in Political Discourse / 
Н. В. Петлюченко // Одеський 
лінгвістичний вісник : зб. наук. праць; 
Національний університет "Одеська 
юридична академія". – Вип. 14.  Одеса, 
2019. – С.75–88. (Index Copernicus), DOI: 
10.32837/olj.v0i14.813 
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/vie
w/813/511 
 

https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-159-166
https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-159-166
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/754/499
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/754/499
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/97/14
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/97/14
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/813/511
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/813/511


3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного співавтора); 
Наявність виданого підручника чи 
навчального посібника або монографії: 
1. Петлюченко Н.В. Контрасты немецкой и 
американской харизмы (к столетию теории 
харизматического лидерства Макса Вебера) 
// / Концепты и контрасты : монография / 
Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. 
Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др.; под. ред. Н. 
В. Петлюченко. – Одесса : Издательский 
дом «Гельветика», 2017. – С. 304–314. ISBN 
978-966-916-335-6 
2. Петлюченко Н. В., Морошану Л. І., 
Томчаковська Ю. О.. LINGUA LATINA & 
MEDIA = Латинська мова для журналістів: 
підручник. /Н.В. Петлюченко, Л.І. 
Морошану, Ю.О. Томчаковська, В.О. 
Чернякова, В.В. Пальцева, Ю.О. Фокша, 
О.М. Зайцев / за ред. Л.І. Морошану – Одеса 
: Фенікс, 2017. – 400 с. ISBN 978-966-928-
165- 
3. Treating Law : English for future lawyers: 
підручник з професійної англійської мови 
// Н.В. Петлюченко, А.П. Ладиненко, Ю.О. 
Томчаковська та ін. / под ред. проф. Н.В. 



Петлюченко. – Одеса : Фенікс, 2019. − 313 
с. ISBN 978-966-928-401-3 
 
4) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 
інших друкованих навчально-
методичних праць загальною кількістю 
три найменування; 

1.  Німецько-українській словник 
юридичних термінів / за заг. ред. проф. С. 
В. Ківалова, проф. Н. В. Петлюченко ; 
МОН України, НУ ОЮА. - Одеса : 
[Гельветика], 2017. – 576 с. ISBN 978-966-
916-095-9 
2. Петлюченко Н.В., Мошак Г.Г., 
Туляков В.О. Німецький конгрес 
профілактики. 
(Deutscher  Praeventionstag)/ Петлюченко 
Н.В., Мошак Г.Г., Туляков В.О. Одеса : 
видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. 
44 с.  
3.  N. Petljutschenko, A. Frumkina, N. 
Kowalenko, A. Zaitsev. Europarecht, Politik 
und Kommunikation: Lernprogramm in 
deutscher Sprache für Juristen und 
Politologen/ N. Petljutschenko, A. Frumkina, 



N. Kowalenko, A. Zaitsev. – Одеса: Фенікс, 
2018. – 111 с. 

6) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 
1. Саф’ян Ю. О. Концепт 
CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійській та 
українській лінгвокультурах 
(контрастивний аспект), дис. ... канд. філол. 
наук : 10.02.17 – порівняльно-історичне і 
типологічне мовознавство (ДК № 028965 
від 30 червня  2015 р.) 
2. Чернякова В. О. Лінгвальні та 
паралінгвальні особливості жіночого 
мовлення в іспаномовному та 
україномовному політичному дискурсах 
(зіставний аспект), дис. ... канд. філол. наук 
: 10.02.17 – порівняльно-історичне і 
типологічне мовознавство (ДК № 040913 
від 28 лютого  2017 р.) 
 
7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 
Участь в атестації наукових працівників 
як офіційного опонента: 
1. дисертації Щербак Олени Миколаївни 
"ДИСКУРС НІМЕЦЬКОМОВНИХ 
ІНТЕРНЕТ-НОВИН: 
ЛІНГВОРИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ", подану 



на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 
– германські мови (жовтень, 2016 р.); 
2.  дисертації Новаковської Ольги 
Миколаївни "ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ 
ПОЛЕ «BLOOD» В АНГЛОМОВНІЙ 
НАЇВНІЙ  ТА НАУКОВІЙ КАРТИНІ 
СВІТУ", подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – германські мови 
(жовтень , 2016 р.); 
3. Дисертації Бистрова Якова 
Володимировича  "БІОГРАФІЧНИЙ 
НАРАТИВ У ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ 
ВИМІРІ (на матеріалі англомовної прози 
ХХ – початку ХХІ століть)", подану на 
здобуття наукового ступеня доктора 
філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 
– германські мови (Одеса, 2017. – 460 с.) 
(квітень, 2017 р.); 
4. Дисертації Любимової Юлії 
Сергіївни "ФУНКЦІОНАЛЬНО-
СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ МОДАЛЬНОСТІ В 
СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ", подану 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.02.13 
– мови народів Азії, Африки, аборигенних 
народів Америки та Австралії (квітень , 
2017 р.); 
5. дисертації БІГУНОВОЇ НАТАЛІ 
ОЛЕКСАНДРІВНИ "ПОЗИТИВНА 



ОЦІНКА: ВІД КОГНІТИВНОГО 
СУДЖЕННЯ ДО КОМУНІКАТИВНОГО 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ", подану на здобуття 
наукового ступеня доктора філологічних 
наук зі спеціальності 10.02.04 – германські 
мови (березень, 2018 р.); 
6. дисертації СТИНГАЧ Ольги 
Вячеславівни " СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ 
ПРОСОДИЧНИХ ТА КІНЕСИЧНИХ 
ЗАСОБІВ У ВИСТУПАХ ЧЛЕНІВ 
ПАЛАТИ ГРОМАД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
(інструментально-фонетичне 
дослідження)", подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 10.02.04 – германські 
мови (березень , 2018 р.); 
7. дисертації ХМАРИ ВІКТОРІЇ 
ВОЛОДИМИРІВНИ " ФРАЗЕОЛОГІЧНІ 
ОДИНИЦІ З АНТРОПНИМ 
КОМПОНЕНТОМ У 
ЗАХІДНОГЕРМАНСЬКИХ І 
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ: 
ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ", подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 
– порівняльно-історичне і типологічне 
мовознавство (березень , 2018 р.); 
8. дисертації РУСАВСЬКОЇ Ольги 
Олегівни "ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ВАРІАТИВНІСТЬ ПРОСОДІЇ 
АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ В КАНАДІ 



(інструментально-фонетичне 
дослідження)", подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 10.02.04 – германські 
мови (травень , 2018 р.); 
9. дисертації МИКУЛЯК ОЛЬГИ 
ВАСИЛІВНИ "ЕТНОЛІНГВАЛЬНІ 
ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОГО 
ДИСКУРСУ (на матеріалі німецькомовної 
літератури мігрантів)", подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 10.02.04 – германські 
мови (квітень, 2019 р.); 
 
Участь в атестації наукових кадрів як 
члена постійної спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад): 
 
К 41.136.02 у Міжнародному 
гуманітарному університеті  
 
Д 41.051.02 в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова 
 
8) виконання функцій (повноважень, 
обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових видань 



України, або іноземного наукового 
видання, що індексується в 
бібліографічних базах; 
Виконання функцій наукового керівника 
наукової теми: 
1. Лінгводискурсивні проблеми перекладу 

юридичного тексту у германських та 
романських мовах (контрастивний 
аспект) (державний реєстраційний 
номер 0110U000671); 

2. Актуальні проблеми сучасної 
лінгвістики (теоретичні та прикладні 
аспекти) (державний реєстраційний 
номер 0114U007183). 

 
Виконання функцій головного 
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань 
України до перерегістрації: 
1. "Одеський лінгвістичний вісник : зб. 

наук. праць ; Національний університет 
"Одеська юридична академія"" 
(головний редактор) ; 

2. Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. Серія 
Філологія (член редколегії) 

3. "Записки з романо-германської 
філології: Збірник наукових праць 
факульт. ром.-герм. філол. ОНУ" (член 
редколегії). 



4. "Записки з українського мовознавства = 
Opera in linguistica ukrainiana" (ОНУ 
імені І.І. Мечникова) (член 
редколегії).  

 
Виконання функцій головного 
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань 
України (категорія Б): 
1. Записки з романо-германської філології: 
Збірник наукових праць факульт. ром.-
герм. філол. Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова 
філологічні, спеціальності – 035  (член 
редколегії). 
http://rgnotes.onu.edu.ua/about/editorialPolici
es#custom-2 
 
2. Львівський філологічний часопис. Lviv 
Philological Journal Львівський державний 
університет безпеки життєдіяльності, 
філологічні, спеціальності – 035 (член 
редколегії). 
http://www.philologyjournal.lviv.ua/editional-
board 
 
 
10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 

http://rgnotes.onu.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-2
http://rgnotes.onu.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.philologyjournal.lviv.ua/editional-board
http://www.philologyjournal.lviv.ua/editional-board


Участь у міжнародних наукових 
проектах:  
1. Науковий грант  Німецького фонду імені 
Александра фон Гумбольдта   для 
виконання наукового проекту  на тему 
"Grassroots-Charisma: diskursive und 
experimentell-phonetische Identifikation 
potenzieller Charismatiker in der 
Graswurzelbewegung Deutschlands und der 
Ukraine (aus kontrastiver Sicht) (1.07–
30.09.2018, Рурський університет, 
філологічний факультет/інститут імені 
Лотмана, м. Бохум, Німеччина) (Наказ № 
1171-11 від 11.05.2018 р.) 
 
12) наявність апробаційних та/або 
науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової 
або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 
1. Петлюченко Н.В. Немецкий пуризм vs. 
английский доминаризм: who killed whom? / 
Н.В.Петлюченко // матеріали 
Міжуніверситетського круглого столу 
Одеса-Дрогобич "Англійська мова у 21 
столітті: спосіб мислення, професійної 
комунікації та діалогу культур" / 8 квітня 
2016 р. / за загальною редакцією д.філол.н., 
професора Н.В. Петлюченко. – Одеса : 
Національний університет «Одеська 
юридична академія», Дрогобицький 



державний педагогічний університет імені 
Івана Франка, 2016. – 200 с. – С. 54–58. 
2. Петлюченко Н. В. Просодические и 
кинетические средства создания 
харизматического имиджа политика в 
устном публичном дискурсе (на материале 
инаугурационных выступлений 
президентов Германии и Украины) / Н. В. 
Петлюченко // // Тези доповідей 
ІІІ  Міжнародної науково-практичної 
конференції «Мови професійної 
комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-
дискурсивний, перекладознавчий та 
методичний аспекти», 21 квітня 2016 р. – 
Київ : Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут», 2016. – С. 13–16. 
3. Petlyuchenko N. Ukraine between two 
Maidans: politics, language and science / 
Nataliya Petlyuchenko // Proceedings of 
International Conference "NANO-2016 : 
Ethical, Ecological and Social Problems of 
Nanoscience and Nanotechnologies". – 
Chisinau, Moldova, 11-14 Mai, 2016. – P.64–
66. 
4. Петлюченко Н. В. Инаугурационный 
дискурс Германи и Украины 
(контрастивный анализ) / Н. В. Петлюченко 
// Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції "Правові та 
інституційні механізми забезпечення 



розвитку держави та права в умовах 
євроінтеграції" (20 травня 2016 р., м. 
Одеса): у 2 т. Т.2. – Одеса: Юридична 
література, 2016. – С. 580–583. 
5. Петлюченко Н.В. Паравербальные 
механизмы речевого воздействия в 
публичном юридическом дискурсе // Н.В. 
Петлюченко // Правове життя сучасної 
України: Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції, присвяченої 
20літтю НУ "ОЮА" (20 травня 2017 р., м. 
Одеса): у 2 т.. – Одеса: Юридична 
література, 2017. – C.708–710. 
6. Петлюченко Н. В. Паралингвальные 
особенности агрессивной риторики в 
публичном политическом дискурсе  / Н. В. 
Петлюченко // // Тези доповідей круглого 
столу «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», 12 
травня 2017 р. – Київ : Національний 
технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», 2017. – C. 130–
133. 
7. Petljutschenko N. Kontaktzone: Das 
Definitionsproblem in Geisteswissenschaften / 
Natalja Petljutschenko // Proceedings of 
International Conference "CONTACT ZONES 
OF EUROPE from the 3rd mill. BC to the 1st 
mill. AD" International Scientific Conference 
&Humboldt Colleague, Moscow, 29 
September – 2 October, 2017. – P.110. 



8. Петлюченко Н. В. Особенности 
языка и дискурса средств массовой 
информации Германии (историко-
культурный аспект) // Н.В. Петлюченко // 
Людина і право в мові сучасних ЗМІ: 
Матеріали I Міжнародної науково-
практичної конференції, присвяченої 
20літтю НУ "ОЮА" (1–2 червня 2017 р., м. 
Одеса). – Одеса: Юридична література, 
2017. Участие с докладом без публикации. 
9. Petljutschenko Natalja Das 
kulturwissenschaftliche  Konzept 
KONTAKTZONE: Herkunft des Begriffs und 
seine Anwendungsgebiete / N. Petljutschenko 
// Тези доповідей Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Паралелі та 
контрасти: мова, культура, комунікація», 27 
жовтня 2017 р. – Одеса: Національний 
університет «Одеська юридична академія», 
2017. – C.74-77. 
10. Петлюченко Н. В.  Контрасты 
политической харизмы в Германии и 
Украине: в поисках новых личностей и 
новых идей / Н.В. Петлюченко // Тези 
доповідей II Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Паралелі та 
контрасти: мова, культура, комунікація», 27 
жовтня 2018 р. – Одеса: Фенікс, 2018. – 
C.79-81. 
11. Natalia Petlyuchenko The Concept of 
Charisma in the Political Discourse 



of Germany and Ukraine / Natalia 
Petlyuchenko / Правове життя сучасної 
України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019р.). – 
Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 
2019. – Т. 1. – С. 652-654. 
12. . Petlyuchenko N. Servant of the people as 
a collective avatar of Zelensky's charisma:  
Phenomena of ukraine's 2019 electoral 
discourse / Nataliya Petlyuchenko // 
Proceedings of International Conference 
"NANO-2019 : Limits of Nanoscience and 
Nanotechnologies". – Chisinau, Moldova, 24-
27 September, 2019. – P.36. 
13. Petlyuchenko, N. The Contrasts of 
Charisma Concept in the USA: Barack Obama 
vs. Donald Trump / N. Petlyuchenko // Тези 
доповідей III Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Паралелі та 
контрасти: мова, культура, комунікація», 15 
листопада 2019 р. – Одеса: Фенікс, 2019. – 
C.109-110. 
14. Petljutschenko N. Identifikation der 
charismatischen Merkmale in Prosodie und 
Gestik der Grassroots-Politiker  /N. 
Petljutschenko // «Current trends in phonetic 
studies» ("Сучасні тенденції фонетичних 
досліджень"): зб. матеріалів IV Круглого 
столу з міжнар. участю (23 квітня 2020, м. 
Київ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
Вид-во “Політехніка”, 2020. – С. 92–95. 



15. Петлюченко Н.В.  Мовна особистість як 
ідеальний тип у лінгвістиці/ 
Н.В.Петлюченко // «МІЖКУЛЬТУРНА 
КОМУНІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ І 
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: зб. І-ої 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (28-29 квітня 2020 р.,м. Одеса). 
– Одеса: Одеський національний 
політехнічний університет, 2020. – С. 103–
106. 
 
13) проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною мовою 
(крім дисциплін мовної підготовки) в 
обсязі не менше 50 аудиторних годин на 
навчальний рік; 
1. Викладання в НУ "ОЮА" юридичних 
дисциплін німецькою мовою в обсязі 60 
аудиторних годин у 2014-2015 рр. (Наказ № 
1717-11 від 13.05.2014 р.) 
2. Викладання в НУ "ОЮА" юридичних 
дисциплін німецькою мовою в обсязі 60 
аудиторних годин у 2015-2016 рр. (Наказ № 
1717-11 від 13.05.2015 р.) 
3. Викладання в НУ "ОЮА" юридичних 
дисциплін німецькою мовою в обсязі 60 
аудиторних годин у 2016-2017 рр. (Наказ № 
1717-11 від 13.05.2016 р.) 
4. Викладання в НУ "ОЮА" юридичних 
дисциплін німецькою мовою в обсязі 60 
аудиторних годин у 2017-2018 рр. (Наказ № 
1717-11 від 13.05.2017 р.) 



 
14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 



іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 
Анастасія Сторожилова – зайняла перше 
місце на І етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з німецької мови в 2017 році; 
Валерія Калач  - зайняла перше місце на І 
етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з німецької мови в 2018 році; 
 
19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 
1. Член  Всеукраїнської громадської 
організації "Українська асоціація 
когнітивної лінгвістики і поетики" 
2. Член Товариства «Просвіта» імені 
Тараса Григоровича Шевченка. 
3. Віце-президент Гумбольдт-Клубу 
України, громадської організації, яка 
об’єднує колишніх та нинішніх 
стипендіатів та лауреатів Фонду 



Олександра фон Гумбольдта, які вийшли з 
України.   
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Леонідо
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ректор 

професо
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кафедри 
народни

х 
інструме

нтів 

Одеська 
державна 

консерваторія 
імені 

А.В. Неждано
вої1987, 

спеціальність 
«домра»; 

кваліфікація: 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
диригент 
оркестру 
народних 

інструментів, 
диплом з 

відзнакою № 
4376 

Кандидат 
мистецтвознав
ства, 17.00.03 
«Музичне 
мистецтво», 
диплом ДК № 
040257 від 
13.12.2016 р. 
Тема: 
«Риторичні 
засади 
композиторсь
кої та 
виконавської 
творчості для 
домри».  

Доцент 
кафедри 
народних 
інструментів, 
атестат ДЦ 
№008899 від 
23.10.2003. 
Заслужений 
артист 
України, 
посвідчення 
№ 100351 

 

Публікації: 
Стаття: Олійник О.Л. Символістські 
витоки творчості І. Стравінського в 
детермінації виразності 
інструментальних соло балету «Агон». 
/ / Міжнародний вісник: культура, 
філософія, музикознавство -  К. : 
Міленіум, 2015. - Вип. 1 (4) - С.159-164. 

 

Стажування у 
рамках 

міжнародного 
музикознавчог

о семінару 
«Музикознавче 

слово в 
інформаційном

у контенті 
(пост)сучаснос
ті» (72 години); 

11-17 червня 
2018 р. 

Стажування в 
рамках 

«Internationaliz
ation of Higher 

Education» 
«Podkarpacka 

Fundacja 
Rozwoju 
Kultury». 

Warsaw, 2019. 
Сертифікат NR 
01/EFAM/2019. 

01.10/2019-
12.11.2019. 
TOTAL:108 

teaching hours. 

1,5,6,10,14 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 

Стаття: Олійник О.Л. Символістські витоки 
творчості І. Стравінського в детермінації 
виразності інструментальних соло балету 
«Агон». / / Міжнародний вісник: культура, 
філософія, музикознавство -  К. : Міленіум, 
2015. - Вип. 1 (4) - С.159-164. 

Підготовка та проведення сольних 
концертів студентів 4 к. (Бабіч Л., Сом А.), 
В. зал ОНМА ім. А.В. Нежданової. (грудень 
2017 р.). 

Підготовлені лауреатів міжнародних 
конкурсів Сачовська Л., Дмитрієнко А., 
Сом А., Хібеба А., Бабіч Л., Кісель Р., Бабіч 
Л. 
Підготовлено і проведено сольні концерти 
оркестру народних інструментів  

5) захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня; 

Захищенга дисертація на здобуття вченого 
ступеня кандидата мистецтвознавства. 



Народний 
артист 
України   

П З №018552 
від 22.08.2019 
року 

професор 
кафедри 
народних 
інструментів 

АП №001398 
від 16.12.2019 
року. Виданий 
міністерством 
освіти і науки 
України 

 

Тема: «Риторичні засади композиторської 
та виконавської творчості для домри». 
Львів, 2016 рік 

6) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 

Керівництво підготовкою кандидатської 
дисертації Кисляк Б.М. «Баян в камерно-
ансамблевій музиці українських 
композиторів: історико-стильовий аспект», 
Одеса, 2019 рік 

10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 

Міжнародний музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в інформаційному 
контенті (пост)сучасності». (2018-2021 ) 
Міжнародний семінар Метнерфест 3-
5.10.2019 
14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 

http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2655
http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2655
http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2655


керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 



організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 

Голова журі «Всеукраїнського конкурсу 
ансамблів однорідних струнних 
інструментів «Подільська весна -2016» м. 
Вінниця. 16.03. 2016 р. 

Голова журі обласного фестивалю-
конкурсу учнів молодших класів 
«Первоцвіт-дебют». Херсонський обласний 
методичний центр культури і мистецтв. м. 
Херсон, 09.12. 2017 р.  

Член журі міжнародного конкурсу-
фестивалю «Stancovych fest» м. Свалява, 25-
30.01. 2016 р., 21-26.02.  2017 р.  
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1. Повзун Л. І. Камерність як 
комунікативний феномен 
інструментально-ансамблевої 
творчості // European Applied Sciences, 
#12. 2016. С. 8–12.  
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імені А.В. 
Нежданової, 

1,3,5,7,10,12,14 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 

Повзун Л. І. Камерність як комунікативний 
феномен інструментально-ансамблевої 
творчості // European Applied Sciences, #12. 
2016. С. 8–12.  
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Schiller Universität JenaWeimar. Berlin 
:EDITION EMVAS, 2017. Volume 2. S. 
171–181.  

3. Povzun L. The Phenomenow of 
chamber ensemble performance: to the 
issues of professional terminologi / 
Феномен камерно-ансамблевого 
виконавства: до питань професійної 
термінології // Вісник НАКККіМ 
:щоквартальний науковий журнал. Київ 
: Міленіум, 2017. Випуск 1’2017. С. 
137–142.  

4. Повзун Л. І. «Біфункціональний 
код» камерності як семантична 
установка інструментально-
ансамблевих жанрів // Вісник 
НАКККіМ :щоквартальний науковий 
журнал. Київ: Міленіум, 2017. Випуск 
2’2017. С. 99–103.  

Povzun L. The category of chamberiness 
as genre-semantic multiplicity of 
instrumental-ensemble creative work.  || 
European Applied Sciences, #1/ 2018 . C/ 
36-39. 
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Povzun L. Jüdische Traditionen in der 
ukrainischen Кammermusik des 20 
Jahrhunderts // Musik und judische Kultur in 
der Ukraine: Geschichte – Transkulturation–
Quellen. Hochschulefür Musik Franz Liszt 
Weimar & Fridrich Schiller Universität 
JenaWeimar. Berlin :EDITION EMVAS, 
2017. Volume 2. S. 171–181.  

Povzun L. The Phenomenow of chamber 
ensemble performance: to the issues of 
professional terminologi / Феномен камерно-
ансамблевого виконавства: до питань 
професійної термінології // Вісник 
НАКККіМ :щоквартальний науковий 
журнал. Київ : Міленіум, 2017. Випуск 
1’2017. С. 137–142.  

Повзун Л. І. «Біфункціональний код» 
камерності як семантична установка 
інструментально-ансамблевих жанрів // 
Вісник НАКККіМ :щоквартальний 
науковий журнал. Київ: Міленіум, 2017. 
Випуск 2’2017. С. 99–103.  

Povzun L. The category of chamberiness as 
genre-semantic multiplicity of instrumental-
ensemble creative work.  || European Applied 
Sciences, #1/ 2018 . C/ 36-39. 

Повзун Л. І. Міжнародні обрії української 
камералістики // Українська музика : 
науковий часопис. Львів : ЛНМА імені 



М.В. Лисенка, 2016. Випуск 2 (20). С. 123–
127.  

Повзун Л. І. Камерно-ансамблеве 
музикування як особлива форма 
соціокультурної гри // Виконавське 
музикознавство. Київ-Ніжин, 2017. 
Випуск 23. С. 291–298.  

Повзун Л. Камерний діалог національних 
академій: Одеса — Львів : 
ChamberdiologueofthenationalacademiesOdes
sa – Lviv// Камерно-інструментальний 
ансамбль: Історія, теорія, практика: 
Виконавське мистецтво : наукові збірки 
ЛНМА імені М. В. Лисенка ; [гол. ред. 
І. Пилатюк ; наук. ред.-упоряд. Н. Дика ; 
реценз. А. Терещенко, М. Копиця ; літ. ред. 
М. Кашуба ; ред.-бібліограф 
Н. Бублик].  [Вид. 2-ге, доп.]  Львів: Сполом, 
2015.  Випуск 34.  С. 520–526.  
 
Повзун Л. І. Поняття виконавського 
інструментально-ансамблевого хронотопу: 
до питання професійної термінології // 
Камерно-інструментальний ансамбль: 
традиції та сучасність : матеріали 
міжнародної науково-практичної 
конференції до 165-річчя ЛНМА імені М.В. 
Лисенка (9 грудня 2016). Львів, 2016. С. 7–
9. 

Повзун Л. І. Камерність як семантична 
установка інструментально-ансамблевої 



творчості //Тези міжнародної науково-
практичної конференції ЛНМА імені М. В. 
Лисенк Одеса : Астропринт, 2018 
«Сторінки камерно-інструментального 
виконавства: українська і світова 
парадигма» (14 грудня 2017, Львів). С.8–10. 

Повзун Л.І. Мізансценічна типологія 
камерно-ансамблевих жанрових різновидів: 
до питання художньо-виконавського 
хронотопу. / Музичне мистецтво і культура 
\ Науковий вісник. ОНМА Випуск 28 книга 
2, Одеса : Астропринт, 237-247. С.  

Повзун Л.І.  Семантична категорія 
камерності як жанрово-семантична 
множинність інструментально-ансамблевої 
творчості. // Музичне мистецтво і культура 
\ Науковий вісник. ОНМА Випуск 27/2, 
Одеса : Астропринт, 227-237. С.  

Повзун Л.. І. Музичні одкровення епохи 
барокоыкальные откровения // Тезисы 21 й 
Международной научно-практической 
конференции «Искусство и жизнь» : .К 145-
летию Н.К.Рериха (16-17 октября 2018) 
Одесский дом-музей им. Н.К. Рериха. 
Одесса:  Астропринт, 2019. С. 137-144 

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 



в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного співавтора); 

Повзун Л. І. Феномен камерності в системі 
інструментально-ансамблевих жанрів: 
монографія. Одеса : Астропринт, 2016.  
280 с.  

Повзун Л. І. Феномен камерності в системі 
інструментально-ансамблевих жанрів : 
монографія [видання  друге, виправлене та 
доповнене]. Одеса : Друкарський дім, 2018. 
288 с.  
До 50-річчя кафедри камерного ансамблю: 
історія, сьогодення, перспективи : 
монографія  \ Л. Повзун, О. Андріянова, О. 
Базан, Л. Зима, О. Щербакова.  Одеса : 
Астропринт, 2018. 80 с.  
 
5) захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня; 

Захист дисертації на здобуття вченого 
ступеня доктора мистецтвознавства. Тема: 
«Феномен камерності в системі 
інструментально-ансамблевих жанрів», 
2019 рік 
 
7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 



Член спеціалізованої вченої ради К 41. 857. 
01 по захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства в Одеській національній 
музичній академії імені А.В. Нежданової 

 
10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 

Міжнародний музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в інформаційному 
контенті (пост)сучасності». 31 травня- 2 
червня 2019 р. 
 
12) наявність апробаційних та/або 
науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової 
або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 

1. Повзун Л. Артист камерного 
ансамбля, или Размышление об итогах ІІ 
Всеукраинского конкурса камерных 
ансамблей имени В.П. 
Повзуна//Музыкальный вестник : газета 
Одесской национальной музыкальной 
академии имени А.В. Неждановой., №31-
32, 2016. с. 32-33. 



2. «Artedacamera»: пракзник 
подаренный одесситам Музыкальный 
вестник: газета Одесской национальной 
музыкальной академии имени А.В. 
Неждановой №29-30, 2016. С. 8-9. 

3. Повзун Л. По законам гармонии: 
Заметки педагога-практика // Arslonga : 
альманах відділу концертної практики 
ОНМА імені А.В. НЕжданової, №1, 2017. С. 
6-11. 

4. Повзун Л. 42 ансамблевых 
коллектива, 84 произведения, 22 часа 
музикального времени //Фаворит, апрель-
май 2018#2 (116) C. 48-51. 

14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 



журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 

Творчо-організаційна робота: 



Артистичний директор Всеукраїнського 
конкурсу камерних ансамблів імені В.П. 
Повзуна (2014, 2016, 2018) 

Арт-менеджер концертного абонементу 
№13 студентів ОНМА імені А.В. 
Нежданової в Одеській обласній філармонії 
«Arte da camera: від дуету до септету, від 
бароко до джазу» (концертні сезони 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018) 

Арт-менеджер концертного абонементу 
№13 студентів ОНМА імені А.В. 
Нежданової в Одеській обласній філармонії 
«Звукова палітра інструментальних 
ансамблів» : 172 філармонійний сезон в 
Одесі 2019-2020 
Участь у роботі журі: 
І Всеукраїнський  конкурс 
камернихансамблівімені В.П. Повзуна, 
голова журі та артистичний директор 
(березень  2014, Одеса); 
ІІ Всеукраїнський  конкурс 
камернихансамблівімені В.П. Повзуна : 
голова журі та артистичний директор 
(березень  2016, Одеса); 
Міжнародний конкурс-фестиваль 
«Харківськіасамблеї»: ХНУ імені 
П. Котляревського (жовтень, 2017, Харків). 
ІІІ Всеукраїнський  конкурс камерних 
ансамблів імені В.П. Повзуна: голова журі 
та артистичний директор (березень  2018, 
Одеса); 
Підготовка до конкурсів:  



- Ліліт Мкртичян - Ярина Киcилюк - 
Марта Кучимова : ІІ Всеукраїнський 
конкурс камерних ансамблів імені В.П. 
Повзуна Одеса, березень 2016, номінація 
«камерний ансамбль»; -  
- Алла Москаленко - Людмила 
Москаленко : ІІ Всеукраїнський конкурс 
камерних ансамблів імені В.П. Повзуна, 
Одеса, 2016, номінація «камерний ансамбль 
-; 
- Наталя Бахтіна  - Владислав Долгієр - 
Євгенія Бейнік : ІІ Всеукраїнський конкурс 
камерних ансамблів імені В.П. Повзуна, 
Одеса, 2016, номінація «камерний ансамбль 
-; 
- Куан Цзехуй - Андрієнко Ольга : - ІІ 
Всеукраїнський конкурс камерних 
ансамблів імені В.П. Повзуна, Одеса, 2016, 
номінація «камерний ансамбль -; 
- Дмитро Скуп – Діана Попаль : ІІ 
Всеукраїнський конкурс камерних 
ансамблів імені В.П. Повзуна, Одеса, 2016, 
номінація «камерний ансамбль -; 
-  Алла Шаповалова - Павло Очеретяний 
- Татяна Суворова :: ІІ Всеукраїнський 
конкурс камерних ансамблів імені В.П. 
Повзуна, Одеса, 2016, номінація «камерний 
ансамбль -; 
- Наталя Бахтіна  - Владислав Долгієр - 
Євгенія Бейнік  : Міжнародний конкурс 



«ЕuroMediaStarGroup»  (Франція, Париж, 
2016),  номінація «камерний ансамбл»» 

- Анастасія Муляр – Поліна Чайка – 
Другий відкритий фестиваль-конкурс 
камерних ансамблів «Харківські асамблеї», 
ХНУ імені П. Котляревського, Харків, 
жовтень 2017, номінація «камерний 
ансамбль» 
- Олена Волкова, Владислав Марцинів, 
Георгій Конончук, Вікторів Фортученко, 
Віктор Глушенко, Ігор Глушенко, Аріна 
Доровських  
ІІІ Всеукраїнський конкурс камерних 
ансамблів імені В.П. Повзуна, Одеса, 
березень 2018, номінація «камерний 
ансамбль. 
 
Підготовка та проведення концертів: 
-  «Klavir-klarnet: дует».  
- Концерт камерної музики  
-  «Феномен камерності: подорож по 
стилях» - концерт-презентація монографії 
Л. Повзун «Феномен камерності в системі 
інструментально-ансамблевих жанрів».  
-  «Музичні вітражі» - концерт  
-  «Граємо разом» :  
-  «Камерний діалог: Україна – Китай».  
-  «Сонатний вечір»  
- «ТІ, що звучать разом»  
-  «LaLumere»  
-  «Мечтаний мир и путь сомнений 



-  «Концерт фортепіанного секстета»  
-  «Грає фортепіанний секстет»  
-  «Приношение Сергею Рахманинову 
-  «Світ романтики» / Концерт 
фортепіанних квінтетів   
- Концерт фортепіанних тріо  
- Концерт аспірантів  
 

 

 

 
Філософія Роджеро 

Олексій 
Микола
йович 

Професор 
кафедри 

філософії 
та 

гуманітарн
их наук 

Московський 
державний 
університет 
ім. 
М.В. Ломоно
сова, 1972, 
спеціальніст
ь 
«філософія», 
кваліфікація: 
філософ, 
викладач 
філософії та 
суспільствоз
навства, 
диплом Ю 
№443679 

Кандидат 
філосо
фських 
наук, 
09.00.01 – 
діалектика і 
методологія 
науки, 
«Генеза 
класичної 
науки і 
проблема 
взаємодії 
мови та 
мислення» 
Диплом ИТ 
№ 001377 від 
27.04.1981 
Профес

Публікації: 
Из истории советской философии 
60-70-х годов (часть 1) // Докса. 
Збірник наукових праць з філософії 
та філології. 
Вип.1(27). Память та 
ідентичність. – Одеса: ОНУ 
ім. І.І.Мечникова, 2017. –
С.277-301 
Курс лекцій з філософії: Наближення 
до Платона. 
Навчальний посібник. – Одеса: 
Печатный дом, 2016. – 226 с. 
Роджеро О.М. Курс філософії для 
аспірантів і здобувачів: 

навч.посібник. – Одеса, 2020. 

Довідка 
ОНМА імені 
А.В. 
Нежданової 
про 
підвищення 
кваліфікації 
№104 від 
05.10.2020 
року (формою 
підвищення 
кваліфікації є 
видання 
навчального 
посібника 
«Роджеро 
О.М. 
Навчальний 
посібник 
«Наближення 
до Платона» 
– Одеса: 
Печатный 

1,3,4, 10 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
Кодекс философии / Codex philosophie. – 
Одеса, 2015. - 32 с. 
«Восемь с половиной», или Майские 
тезисы для круглого стола по 
герменевтике // Докса. Збірник 
наукових праць з філософії та 
філології. Вип. 2 (34). 
Герменевтика тексту та герм. долі. - 
Одеса, ОНУ ім. І. І. Мечникова, 
2015. – С. 15-16. 
Вопроси для круглого стола по 
герменевтике / / – С.16-17.  
Из истории советской философии 60-70-



ор 
кафедри 
філософ
ії і 
гуманітарних 
дисцип
лін, 
2016 р. 
Атестат 

12ПР № 
011538 від 
25.02. 2016 

дом, 2016. – 
226 с.)  

 
 

х годов (часть 1) // Докса. Збірник 
наукових праць з філософії та філології. 
Вип.1(27). Память та 
ідентичність. – Одеса: ОНУ ім. 
І.І.Мечникова, 2017. –С.277-301 

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного співавтора); 
Роджеро О.М. Навчальний посібник 
«Наближення до Платона» 
– Одеса: Печатный дом, 2016. – 226 с.  

4) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 
інших друкованих навчально-
методичних праць загальною кількістю 
три найменування; 
Роджеро О.М. Курс філософії для 
аспірантів і здобувачів: навч.посібник. – 
Одеса, 2020. 

10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 



Міжнародний музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в інформаційному 
контенті (пост)сучасності». (2018 р.) 
 

Психологія 
мистецтва  
Виконавська 
інтерпретація  
Актуальні 
проблеми 
сучасного 
музикознав
ства  

Самойленк
о 

Олександр
а Іванівна 

прорект
ор з 
наукової 
роботи, 
професо
р 
кафедри 
історії 
музики 
та 
музично
ї 
етногра
фії 

 

Одеська 
державна 
консерваторія 
ім. 
А. В. Неждан
ової, 1977 р., 
Спеціальність 
«Музикознав
ство», 
кваліфікація: 
музикознавец
ь, викладач, 
диплом Б-І 
№597474 

 

Доктор 
мистецтвозна
вст ва, 
спеціальність 
17.00.03 
«музичне 
мистецтво», 
(тема: 
«Діалог як 
музично- 
культуроло
гіч на 
категорія: 
до 
методології 
сучасного 
гуманітарн
ого 
знання»), 
диплом ДД 
№003180 
(від 
12.11.2003
); 
профе
сор 
кафедр
и 

Публікації: 
1. Самойленко О.І. Авторський стиль як 
конститутивна риса музикознавчого 
дослідженні: акмеологічні обрії 
наукової теорії Наталії Савицької // 
Часопис Національної музичної 
академії ім. П.І. Чайковського. 
Науковий журнал. № 4 (29). – К.: 
НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2015. – С. 
28–39. 
2. Самойленко А. И. Наука о музыке в 
кругу современных гуманитарных 
дисциплин: 
к проблеме музыковедческой ноологии 
// Весцi Беларускай дзяржаўнай 
акадэмii музыкi 
28`2016. Навукова-тэарэтычны часопiс. 
Минск, 2016. – С. 4–12. 
3. Самойленко О. І. Музичне мислення 
як інтерпретативний феномен та 
предмет музикознавчої герменевтики // 
Музичне мистецтво і культура : 
Науковий вісник Одеської національної 
музичної академії 
ім. А. В. Нежданової: [зб. наук. статей / 
гол. ред. О.В. Сокол]. Одеса: 
Друкарський дім, 2017. Вип. 25. – С. 
206–214.  

Міжнародний 
музикознавчий 
семінар: 
«Музикознавче 
слово в 
інформаційном
у контенті 
(пост)сучаснос
ті». 
Одеса, 11–18 
червня 2018 р. 
Сертифікат № 

58. 

1,3,4, 6, 7,8,10,19 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
1. Самойленко О.І. Авторський стиль як 
конститутивна риса музикознавчого 
дослідженні: акмеологічні обрії наукової 
теорії Наталії Савицької // Часопис 
Національної музичної академії ім. 
П.І. Чайковського. Науковий журнал. № 4 
(29). – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 
2015. – С. 28–39. 
2. Самойленко А. И. Наука о музыке в кругу 
современных гуманитарных дисциплин: 
к проблеме музыковедческой ноологии // 
Весцi Беларускай дзяржаўнай акадэмii 
музыкi 
28`2016. Навукова-тэарэтычны часопiс. 
Минск, 2016. – С. 4–12. 
3. Самойленко О. І. Музичне мислення як 
інтерпретативний феномен та предмет 
музикознавчої герменевтики // Музичне 
мистецтво і культура : Науковий вісник 
Одеської національної музичної академії 
ім. А. В. Нежданової: [зб. наук. статей / гол. 
ред. О.В. Сокол]. Одеса: Друкарський дім, 
2017. Вип. 25. – С. 206–214.  



історії 
музики та 
музичної 
етнографії, 
атестат 02ПР 
№003398 (від 
21.04.2005) 

4. Самойленко О. І. Часові епістеми 
музики і темпоральні категорії 
історичного музикознавства // Часопис 
Національної музичної академії ім. 
П.І. Чайковського. Науковий журнал. 
№ 3 (36). К.: НМАУ ім. 
П.І. Чайковського, 2017. – С. 28–39.  
5. Самойленко О. І. От логоса музыки к 
логике музыковедческого осмысления.  
Науковий вісник Одеської національної 
музичної академії 
ім. А. В. Нежданової: зб. наук. статей / 
Одеса: Астропринт, 2019. Вип. 29 книга 
1. – С. 206–214.   
6. Самойленко О. І. Про природу 
музичного мислення: семіологічний 
аспект.  Науковий вісник Одеської 
національної музичної академії 
ім. А. В. Нежданової: зб. наук. статей / 
Одеса: Астропринт, 2019. Вип. 29 книга 
2. – 4–12. 
 

4. Самойленко О. І. Часові епістеми музики 
і темпоральні категорії історичного 
музикознавства // Часопис Національної 
музичної академії ім. П.І. Чайковського. 
Науковий журнал. № 3 (36). К.: НМАУ ім. 
П.І. Чайковського, 2017. – С. 28–39.  
5. Самойленко О. І. От логоса музыки к 
логике музыковедческого осмысления.  
Науковий вісник Одеської національної 
музичної академії ім. А. В. Нежданової: зб. 
наук. статей / Одеса: Астропринт, 2019. 
Вип. 29 книга 1. – С. 206–214.   
6. Самойленко О. І. Про природу музичного 
мислення: семіологічний аспект.  Науковий 
вісник Одеської національної музичної 
академії ім. А. В. Нежданової: зб. наук. 
статей / Одеса: Астропринт, 2019. Вип. 29 
книга 2. – 4–12. 
7. Самойленко О.І. Часові епістеми музики 
та темпоральні категорії історичного 
музикознавства. Часопис Національної 
музичної академії України імені П. І. 
Чайковського. 2017. No. 3 (36). С. 146–152. 
8. Самойленко О.І. Категорія музичного 
мислення у понятійному контексті 
психології мистецтва. Музичне мистецтво і 
культурі. Науковий вісник. Вип. 26. Одеса, 
2018. С. 157–168. 
9. Самойленко А. От логоса музыки – к 
логике музыковедческого осмысления:  в 
диалоге  с И. А. Котляревским. Часопис 
Національної музичної академії ім.  П. І. 
Чайковського. Науковий журнал. № 2 (3). 



К.: НМАУ ім.   П. І. Чайковського, 2018. С. 
17–24. 
10.  Samoylenko Alexandra. The Game 
Category in the Context оf Epistemological 
Tendencies in Musicology Discourse. Past & 
Present,Issue 1 (2), (November), Volume 241. 
Oxford University Press, 2018. Р. 101–114. 
11.Самойленко А. Музыкальная 
эпистемология: теоретические 
предпосылки, методические и понятийные 
принципы. Музичне мистецтво і культура: 
Науковий вісник Одеської національної 
музичної академії ім. А. В. Нежданової. 
Одеса, 2019. Вип. 29.  Кн. 1. С. 86–98. 
12. Самойленко А. Современное 
метнероведение: теоретические 
пролегомены и творческие перспективы. 
Музичне мистецтво і культура: Науковий 
вісник Одеської національної музичної 
академії ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2019. 
Вип. 29. Кн. 2. С. 108–123. 
13. Nataliya Ovcharenko, Oleksandra 
Samoilenko, Olena Moskva, Olha 
Chebotarenko Innovative Technologies in 
Vocal Training: Technological Culture 
Formation of Future Musical Art Teachers. 
Journal of History Culture and Art Research 
9(3). (2020). P. 115–126. 
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у співавторстві 

http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/2729
http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/2729
http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/2729


(обсягом не менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного співавтора); 
Монографії 

1. Самойленко О. Психологія мистецтва: 
сучасні музикознавчі проекції : 
монографія. Одеса: Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 236 с. 

2.  Samoilenko Alexandra. Psychology of 
arts: contemporary musicological 
projections. Monograph. Lviv-Torun. 
Liha-Press. 2020. 144 p. 

Колективні монографії: 
1. Samoilenko A. I. Time and modernity as 

categories of musicology: historical and 
semiological paradigm. Music 
semiology: categories and methods: 
collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-
Pres, 2020. Р. 1–19. 

2. Samoilenko A. I. Form and essence as 
cognitive priorities of musicological 
scientific discourse. Musicological 
discourse and problems of contemporary 
semiology: collective monograph. Lviv-
Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 1–24. 

3. Самойленко О. І., Осадча С. В. Музична 
семіологія як актуальний напрям 
теорії мовної свідомості. Modern 
culture studies and art history: an 
experience of Ukraine and EU: 
Collective monograph. Riga: 
Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 
С. 436–458. 

4. Самойленко О. Музикологія в 
мультидисциплінарному середовищі 
сучасної гуманітарної науки та освіти: 
ноологічне есе. “Modern Ukrainian 



musicology: from musical artifacts to 
humanistic universals: Collective 
monograph. Riga, Latvia. 2021. P. 1–31 

4) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 
інших друкованих навчально-
методичних праць загальною кількістю 
три найменування; 
Електронні ресурси: 

1. Самойленко А. И. Лекции по 
музыкальной культурологии : для 
магистров и аспирантов музыкальных 
академий. – Интернет-ресурс; режим 
доступа: musikology.com.ua. – Одесса, 
2017. 175 с.  

6) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 
Керівник підготовкою докторських, 
кандидатських дисертацій, магістерських 
робіт. 
7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 
Виступає з опонентськими відгуками. 



Голова спеціалізованої Вченої ради по 
захисту дисертацій Д. 41.857.01 
член постійної спеціалізованої вченої ради, 
та члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад 
8) виконання функцій (повноважень, 
обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових видань 
України, або іноземного наукового 
видання, що індексується в 
бібліографічних базах; 
Головий редактор 
Музичне мистецтво і культура. Науковий 
вісник Одеської національної музичної 
академії ім. А. В. Нежданової 
10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 
Міжнародний музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в інформаційному 
контенті (пост)сучасності». (2018-2021 ) 
Міжнародний семінар Метнерфест 3-
5.10.2019 
19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 
Участь у професійному об’єднанні  



МУУСК «Музикознавці України у світовій 
культурі» 

Історіографія 
та 
джерелознавс
твo як 
музикознавчі 

дисципліни 

Осадча 
Світлана 
Вікторівн

а 

Завідува
чка 

кафедро
ю історії 
музики 

та 
музично

ї 
етногра

фії, 
професо

р 

Одеська 
державна 
консерваторія 
імені 
А.В. Неждано
вої1997 
спеціальність 
«Фортепіано»
, кваліфікація: 
викладач, 
артист 
камерного 
ансамблю, 
концертмейст
ер, диплом 
КК №000981. 
Одеська 
державна 
консерваторія 
імені 
А.В. Неждано
вої2003, 
спеціальність 
«музичне 
мистецтво», 
кваліфікація: 
магістр 
мистецтвозна
вства, 
викладач, 

Доктор 
мистецтвознав
ства, 
спеціальність 
17.00.03 
«музичне 
мистецтво», 
(тема: 
«Православна 
співоча 
традиція як 
системологічн
ий феномен у 
контексті 
сучасної 
музичної 
культури»), 
диплом ДД 
№001458 (від 
30.11.2012); 
доцент 
кафедри 
історії музики 
та музичної 
етнографії, 
атестат 12ДЦ 
№025697 (від 
01.07.2011). 
 
Професор  
кафедри 

Публікації: 
OsadchayaS. 
Phenomenonandconceptofcanon: 
fromcanonicalformto 
"creativityspirit" inChristianity // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв: 
наук. журнал. К.: Міленіум, 
2018. № 1. C.121–125. ( 
OsadchaS. 
Thesymbolicpropertiesofliturgicalsinging
tradition: 
fromthecategoryofsymboltothenoeticmea
surementofculture // Вісник 
Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв : наук. 
журнал. – К. : Міленіум, 2018. – № 3. 
C.146– 153. 
Осадчая С. Триада эстетического-
этического- фидеистического как 
основополагающий принцип 
музыкальной культуры // Музичне 
мистецтво і культура: Науковий 
вісник Одеської національної 
музичної академії ім. А. В. 
Нежданової: [зб. наук. статей / гол. 
ред. 
О.В. Сокол]. 
Одеса: Астропринт, 2014. Вип. 19. С. 
202–212. 
Осадчая С. Эволюционная роль 
«переходных эпох» в развитии 
православного богослужебного пения: 
от авторитета традиции к 

Стажування з 
музичної 
етнографії за 
Міжнародною 
програмою 
курсів 
підвищення 
кваліфікації 
науково-
педагогічних 
працівників у 
Північному 
національному 
університеті м. 
Іньчуань, 
провінція 
Нінся, Китай, 
30 січня 2017 р. 
 
Міжнародний 
музикознавчий 
семінар: 
«Музикознавче 
слово в 
інформаційном
у контенті 
(пост)сучаснос
ті». 
Одеса, 11–18 
червня 2018 р.  
Сертифікат № 
56.  

1,3,6,7,8,9,10,14,19 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
1. Osadchaya S. Phenomenon and concept of 
canon: from canonical form to "creativity 
spirit" in Christianity // Вісник Національної 
академії керівних кадрів культури і 
мистецтв: наук. журнал. К.: Міленіум, 2018. 
№ 1. C.121–125. ( 
2. Osadcha S. The symbolic properties of 
liturgical singing tradition: from the category 
of symbol to the noetic measurement of culture 
// Вісник Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 
– К. : Міленіум, 2018. – № 3. C.146–153.  
Осадчая С. Явление и понятие канона как 
основа православной богослужебно-
певческой традиции: от канонической 
формы к «духу творчества» // Музичне 
мистецтво і культура. Науковий вісник 
Одеської національної консерваторії ім. 
А. В. Нежданової : [зб наукових статей / 
гол. ред. О.В. Сокол]. Одеса : Астропринт, 
2016. Вип. 22. С. 217–225. 
5. Осадчая С. Цикличность как ключевое 
свойство функционирования 
богослужебно-певческой традиции // 
Музичне мистецтво і культура. Науковий 



диплом СК 
№23494443. 
 
Докторантура 
НМАУ ім. 
П.І. Чайковсь
кого, 2009. 

 

історії музики 
та музичної 
етнографії,. 
Диплом АП № 
000797 від 
5.03.2019 р. 

 

феномену авторства // Музичне 
мистецтво і культура: Науковий 
вісник Одеської національної 
музичної академії ім. А. В. 
Нежданової: [зб. наук. статей / гол. 
ред. О.В. Сокол]. Одеса: 
Астропринт, 2014. Вип. 20. С. 33–44. 
Осадчая С. Проблема соборности как 
фактор авторского стиля 
православной литургической 
традиции // Музичне мистецтво і 
культура. Науковий вісник Одеської 
національної консерваторії ім. 
А. В. Нежданової : [зб наукових 
статей / гол. ред. О.В. Сокол]. Одеса 
: Астропринт, 2015. Вип. 21. С. 198– 
206. 
Осадчая С. Явление и понятие канона 
как основа православной 
богослужебно-певческой традиции: от 
канонической формы к «духу 
творчества» // Музичне мистецтво і 
культура. Науковий вісник 
Одеської національної консерваторії 
ім. А. В. Нежданової : [зб 
наукових статей / гол. ред. О.В. 
Сокол]. Одеса : Астропринт, 2016. 
Вип. 22. С. 217– 225. 
Осадчая С. Цикличность как 
ключевое свойство 
функционирования богослужебно-
певческой традиции // Музичне 
мистецтво і культура. Науковий 
вісник Одеської національної 
консерваторії ім. А. В. Нежданової : 

Міжнародна 
програма 
стажування 
«Інтернаціонал
ізація вищої 
освіти» 
Coliguim 
Civitas, 
Варшава, 
20.06-
11.07.2018 
Certificate 
№18/2018 

 

вісник Одеської національної консерваторії 
ім. А. В. Нежданової : [зб наукових статей / 
гол. ред. О.В. Сокол]. Одеса : Астропринт, 
2016. Вип. 23. С. 228–237.  
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного співавтора); 
Osadcha S. V. Theoretical aspects of studying 
the symbolic foundations of liturgical and 
singing tradition. Musicological discourse and 
problems of contemporary semiology: 
collective monograph / A. I. Samoilenko, S. 
V. Osadcha, O. Ohanezova-Hryhorenko, L. I. 
Povzun, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. C. 
25-41. DOI: https://doi.org/10.36059/978-
966-397-200-8/25-41 http://catalog.liha-
pres.eu/index.php/liha-
pres/catalog/download/100/1158/2658-
1?inline=1  
Самойленко О.І., Осадча С.В. Музична 
семіологія як актуальний напрям теорії 
мовної свідомості. Modern culture studies 
and art history: an experience of Ukraine and 
EU. Collective monograph. Riga: 
Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. С. 
436-457. https://doi.org/10.30525/978-9934-
588-72-3.25 
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/c
atalog/view/60/1097/2401-1  

https://doi.org/10.36059/978-966-397-200-8/25-41?fbclid=IwAR2vbDoTDf_fvve-Tx1re3iQi_cNWB9gmAsY557hkgsK-lb-Of-IyWTYbfs
https://doi.org/10.36059/978-966-397-200-8/25-41?fbclid=IwAR2vbDoTDf_fvve-Tx1re3iQi_cNWB9gmAsY557hkgsK-lb-Of-IyWTYbfs
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/download/100/1158/2658-1?inline=1&fbclid=IwAR1KElMjeI4TKNIEe8DwxUAKQgAn_3zsoKaAshSQusAtUQ6A_1VogvtwMao
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/download/100/1158/2658-1?inline=1&fbclid=IwAR1KElMjeI4TKNIEe8DwxUAKQgAn_3zsoKaAshSQusAtUQ6A_1VogvtwMao
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/download/100/1158/2658-1?inline=1&fbclid=IwAR1KElMjeI4TKNIEe8DwxUAKQgAn_3zsoKaAshSQusAtUQ6A_1VogvtwMao
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/download/100/1158/2658-1?inline=1&fbclid=IwAR1KElMjeI4TKNIEe8DwxUAKQgAn_3zsoKaAshSQusAtUQ6A_1VogvtwMao
https://doi.org/10.30525/978-9934-588-72-3.25?fbclid=IwAR1SLNfXtRP5tXLOnYaSrdc3F8CKS7TW4y5pC5oSzIKMFIVGZo9BbSexS7Y
https://doi.org/10.30525/978-9934-588-72-3.25?fbclid=IwAR1SLNfXtRP5tXLOnYaSrdc3F8CKS7TW4y5pC5oSzIKMFIVGZo9BbSexS7Y
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/60/1097/2401-1?fbclid=IwAR324gxaebRIBbyVCiOZuvfAZGV58zvRwodZ3sZCeeVkv9m7rn7Gjju2R6I
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/60/1097/2401-1?fbclid=IwAR324gxaebRIBbyVCiOZuvfAZGV58zvRwodZ3sZCeeVkv9m7rn7Gjju2R6I


[зб наукових статей / гол. ред. О.В. 
Сокол]. Одеса : Астропринт, 2016. 
Вип. 23. С. 228–237. 

 

Осадча С.В. Актуальні виміри вивчення 
православного співацького мистецтва: від 
прагматики богослужіння до сучасних 
художніх рішень. Modern Ukrainian 
musicology: from musical artifacts to 
humanistic universals: Collective monograph. 
Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. С. 
32-52. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-
072-8-2 
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/c
atalog/book/126 
6) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 
1. Носуля Анатолій Валентонович. 
Жанрово-композиційні особливості 
еволюції камерної опери (від ХІХ – до ХХІ 
ст..): дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства. 
Спеціальність 17.00.03 – Музичне 
мистецтво. Одеса, 2017. 189 с.  
2. Хорошавіна Олена Анатоліївна. Творча 
особистість Уроша Дойчиновича у 
контексті сучасного гітарного мистецтва: 
дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата мистецтвознавства. 
Спеціальність 17.00.03 – Музичне 
мистецтво. Одеса, 2017. 185 с.  
3. Немченко Катерина Вікторівна. 
Літургійна символіка в оперній музиці XIX 
– XXI століть (на матеріалі творчості 
російських та українських композиторів): 
дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата мистецтвознавства. 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-072-8-2?fbclid=IwAR1gNbGU7X6Qckfq3Ad71NFL4-nxqWHyYRjs4I7tWNH9BVDzmQTl10YcPFM
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-072-8-2?fbclid=IwAR1gNbGU7X6Qckfq3Ad71NFL4-nxqWHyYRjs4I7tWNH9BVDzmQTl10YcPFM
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/126?fbclid=IwAR324gxaebRIBbyVCiOZuvfAZGV58zvRwodZ3sZCeeVkv9m7rn7Gjju2R6I
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/126?fbclid=IwAR324gxaebRIBbyVCiOZuvfAZGV58zvRwodZ3sZCeeVkv9m7rn7Gjju2R6I


Спеціальність 17.00.03 – Музичне 
мистецтво. Одеса, 2020. 189 с.  
4. Чжао Цзиюань. Національно-стильові 
архетипи образу-маски в оперному 
мистецтві ХХ століття: дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 
– Музичне мистецтво. Одеса, 2020. 163 с. 
5. Ду Сяошуан. Явище художньої 
цілісності в камерно-вокальній творчості 
(на матеріалі творів Д. Шостаковича, А. 
Шнітке, Е. Денісова): дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.03 
– Музичне мистецтво. Одеса, 2020. 162 с. 
6. Ван На. Сюжетно-образна взаємодія 
європейської опери та китайського 
музичного театру: до проблеми діалогу 
культур: дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства. 
Спеціальність 17.00.03 – Музичне 
мистецтво. Одеса, 2021. 164 с. 
7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 
участь в атестації наукових кадрів, як 
офіційного опонента, член спеціалізованої 
Вченої ради по захисту дисертацій Д. 
41.857.01, та члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад 
 

8) виконання функцій (повноважень, 
обов’язків) наукового керівника або 



відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових видань 
України, або іноземного наукового 
видання, що індексується в 
бібліографічних базах; 
Редактор «Музичне мистецтво і культура. 
Науковий вісник Одеської національної 
музичної академії ім. А. В. Нежданової» 
 

9) робота у складі експертної ради з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої 
експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або у складі 
Акредитаційної комісії, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої або фахової 
передвищої освіти МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертних рад органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із 
здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю); 



Член експертної ради з питань проведення 
експертизи дисертаційних робіт 
Міністерства з культурологіїї та 
мистецтвознавства (наказ Міністерства 
освіти і науки України від 24.11.2015 р. 
№14/1-852-15). 
10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 
Міжнародний музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в інформаційному 
контенті (пост)сучасності». (2018-2021 рр.) 
14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-творчому) рівні); 



керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 
Організація та проведення студентський 
наукових конференцій. 
 
19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 
Участь у професійному об’єднанні  
МУУСК «Музикознавці України у світовій 
культурі» 



Теорія 
авангарду 
Теорія 
виконавст
ва 
(текстолог
ічний 
аспект) 

Маркова 
Олена 

Миколаївн
а 

Завідувачка 
кафедрою 

теоретичної 
та 

прикладної 
культуроло

гії,  
професор 

Одеська 
державна 

консерваторія 
імені А.В. 

Нежданової 
Диплом У 
№881477 

Кваліфікація 
за дипломом: 
музикознавец

ь, викладач 
музично – 

теоретичних і 
музично – 
історичних 
дисициплін, 

лектор 

Доктор 
мистецтвозна
вст ва, 
спеціальність 
17.00.03 
«Музичне 
мистецтво», 
(тема: 
«Інтонаційна 
концепція 
історії 
музики»), 
диплом ДТ 
№0103830 
(від 
11.11.1991)
; 
профе
сор 
кафедр
и 
історії 
музики та 
музичної 
етнографії, 
атестат ПР 
№00372 (від 
01.07.1992) 

Публікації: 
Маркова О.М. Неосимволізм 
музики ХХІ століття і 
виконавське музикознавство. 
Вісник національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв : наук. журнал.Київ : 
Міленіум, 2018. №3. С. 209-214. 
Маркова О.М. Герменевтичний зріз 
музичної культурної соціології. 
Вісник Нац.академії керівних кадрів 
культури і мистецтв. 
Щоквартальний науковий 
журнал 1’2019. National 
Academy of Managerial Staff of 
Culture and Arts. Київ 1’2019. С. 
235-242. 
Публікації в міжнар.зб.: 
Elena Markova. Interpretacja 
muzyki Jana Sebastiana Bacha w 
XX wieku a filmy Andreja 
Tarkowskiego // Interpretacja dzieła 
muzycznego. Teoria I praktyka. Pod 
redakcje Anny Nowak [1]. 
Akademia muzyczna imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. – 
Bydgoszcz, 2016. – S. 167-174. 
Współpraz. 
Маркова Е.Н. Музыкальная 
культурология в ряду 
учебных дисциплин 
музыкального вуза // Весці. 

Участь в 
міжнародній 

програмі 
«Європейський 

союз та 
візантійська 
культурна 
спадщина. 
Історія і 

перспективи. 
Протистояння 
цивілізацій та 

його наслідки» 
Вільнюський 
університет. 
20.07 – 20.08 

2017 р. 
Сертифікат від 

20.08.2017. 

1,3,6,7,8,12,19 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
Маркова О.М. Неосимволізм музики 
ХХІ століття і виконавське 
музикознавство. Вісник національної 
академії керівних кадрів культури і 
мистецтв : наук. журнал.Київ : 
Міленіум, 2018. №3. С. 209-214. 
Маркова О.М. Герменевтичний зріз 
музичної культурної соціології. Вісник 
Нац.академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. 
Щоквартальний науковий журнал 
1’2019. National Academy of 
Managerial Staff of Culture and Arts. 
Київ 1’2019. С. 235-242. 
Публікації в міжнар.зб.: 
Elena Markova. Interpretacja muzyki 
Jana Sebastiana Bacha w XX wieku a 
filmy Andreja Tarkowskiego // 
Interpretacja dzieła muzycznego. Teoria 
I praktyka. Pod redakcje Anny Nowak 
[1]. 
Akademia muzyczna imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. – 
Bydgoszcz, 2016. – S. 167-174. Współpraz. 
Alexandra Ovsjannikova-Trel. 
Маркова Е.Н. Музыкальная 



28’2016. Беларускай 
дзяржаўнай Академіі 
музыки.Навукова- тэарэтычны 
часопіс. – Мінск, 2016. – с.99-
102. 
Elena Markova (2018) Znaczenie 
symboliki epoki w utworze 
muzycznym. Semantyka kulturowego 
kontekstu twórczości Interpretacje dziea 
muzycznego w kręgu semantyki. 
Interpreting Musical Works from a 
Semantic Perspective. [3]. Pod redakcją 
Anny Nowak. Bydgoszcz, 2018. S.141-
147. Współautor Аndrosova Daria 
Публікації у фахов.виданнях України: 
Шевченко и К. Данькевич: стилевые 
пересечения и альтернативы (на 
примере анализа оперы «Назар 
Стодоля») // Вісник Львівського 
університету. Серія мистецтво. 
Випуск 
15. Львів: Львівський нац. ун-т імені 
Івана Франка, 2015. С. 12- 18. 
Маркова Елена. Нумерологический 
аспект понятийных связок в 
исследовательском аппарате 
гуманитарной сферы знаний // Наукові 
записки Тернопільського 
національного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія 
мистецтвознавство. № 2/2016 (Випуск 
35). – Тернопіль, 2016. 
– С. 13-19. 
3. Олена Маркова. Менеджмент 
культури як атрибут культурного 
прояву. Менеджмент соціокультурної 

культурология в ряду учебных 
дисциплин музыкального вуза // 
Весці. 28’2016. Беларускай 
дзяржаўнай Академіі 
музыки.Навукова- тэарэтычны 
часопіс. – Мінск, 2016. – с.99-102. 
Elena Markova (2018) Znaczenie symboliki 
epoki w utworze 
muzycznym. Semantyka kulturowego 
kontekstu twórczości Interpretacje dziea 
muzycznego w kręgu semantyki. 
Interpreting Musical Works from a 
Semantic Perspective. [3]. Pod redakcją 
Anny Nowak. Bydgoszcz, 2018. S.141-147. 
Współautor Аndrosova Daria 
Публікації у фахов.виданнях України: 
Шевченко и К. Данькевич: стилевые 
пересечения и альтернативы (на примере 
анализа оперы «Назар Стодоля») // Вісник 
Львівського 
університету. Серія мистецтво. Випуск 
15. Львів: Львівський нац. ун-т імені Івана 
Франка, 2015. С. 12- 18. 
Маркова Елена. Нумерологический аспект 
понятийных связок в исследовательском 
аппарате гуманитарной сферы знаний // 
Наукові записки Тернопільського 
національного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія 
мистецтвознавство. № 2/2016 (Випуск 
35). – Тернопіль, 2016. 



діяльності. Колективна 
монографіяю. Львів. Растр-7, 2018. С. 
7-15. Співавтор Т.Каплун. 

Маркова О. Неосимволізм музики ХХІ 
століття та виконавське 
музикознавство // Виконавське 
музикознавство. Науковий вісник /За 
ред.М.А.Давидова. – Вип.22. – Ніжин: 
Видавець ПП Лисенко М.М., 
2016. – С. 251-262. 
Маркова Е. Исполнительское 
музыкознание как новационная 
ветвь музыкальной науки начала XXI 
века. // Науковий вісник 
НМАУ. Виконавське музикознавство. 
Вип. 
23. Київ-Ніжин, Видавець Лисенко 
М.М., 2017. С.229-241. 
7..Виконавське музикознавство як 
феномен наукової традиції // 
Науковий вісник НМАУ 
ім.П.І.Чайковського 
«Виконавське музикознавство». Вип. 
24. Відп.ред.і упорядник 
М.А.Давидов. – Київ, НМАУ 
ім.П.І.Чайковського, 2018. С.72-78. 

– С. 13-19. 
Виконавське музикознавство як феномен 
наукової традиції // 
Науковий вісник НМАУ 
ім.П.І.Чайковського 
«Виконавське музикознавство». Вип. 24. 
Відп.ред.і упорядник М.А.Давидов. – 
Київ, НМАУ ім.П.І.Чайковського,2018. 
С.72-78. 

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного співавтора); 
Олена Маркова. Менеджмент культури як 
атрибут культурного 
прояву. Менеджмент соціокультурної 
діяльності. Колективна 
монографіяю. Львів. Растр-7, 2018. С. 7-
15. Співавтор Т.Каплун. 

6) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 
Під керівництвом захищені докторські та 
кандидатські дисертації 
Муравька Ольга Вікторівна 
Дисертація  на здобуття вченого звання 
доктора мистецтвознавтва 
«Вплив східнохристиянської культури на 
європейське музичне мистецтво XIX-XX 



століть», 2018 рік 
 
Шевченко Лілія Михайлівна Дисертація  
на здобуття вченого звання доктора 
мистецтвознавтва 
«Стильова  парадигма  української 
фортепіанної культури ХХ століття у 
світовому просторі», 2019 рік 
 
Соколова А.В., Дисертація  на здобуття 
вченого звання доктора мистецтвознавтва  
«Візантійсько-лицарський культурний 
феномен у релігійних і творчих традиціях 
Британії-Англії та Русі-України», 2021 р. 
 

7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 
 

8) виконання функцій (повноважень, 
обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових видань 
України, або іноземного наукового 
видання, що індексується в 
бібліографічних базах; 
Член редколегії збірника наукових праць 



«Вісник Львівського національного 
університету ім. Франка» 
 
Член редколегії «Мистецтвознавчі 
записки» НАКККіМ  

12) наявність апробаційних та/або 
науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової 
або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 
Marcova E. Музыкальность в живописи 
В.Кандинского. Феномен 
«Импровизации» // Conferenţa ştiinţificặ 
internaţionalặ Învặţmặntul 
artistic – dimensiuni culturale. Tezele 
Lucrặrilor. 20 aprile 2018. 
Chişinặu: Academia de Muzicặ, Teatru şi 
Arte Plastice, 2018. P.3-4. 
Маркова Е. Музыкальная герменевтика в 
современном 
культурологизированном музыкознании // 
Învăţăvântul artistic – 
dimensiuni culturale. Conferinţa ştiinfică 
internaţională (2017, Chişinău) 
Învăţăvântul artistic – dimensiuni culturale: 
Rezumatele lucrălilor: 
Materialele conferenţei internaţionale, 7 
aprilie, 2017 Chişinău / col.red.: 
Tetiana Comendant, Angela Rojnoveanu, 
Eugenia Banaru.- Chişinău: 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 



2017 (Tipogr. “Notograf 
Prim”). – P. 5. 
Маркова Е.Н. Герменевтические проекции 
в теорию музыкальной 
интерпретации // Трансформаційні 
процеси в мистецькій освіті та 
культурі України ХХІ століття. Матеріали 
міжнар.науково-творчої 
конференції. Одеса-Київ- Варшава, 2017. – 
С. 11-13. 
Маркова Е.Н. Философия – эстетика 
музыки в контексте 
метафизики истории. // Мистецька освіта і 
культура України ХХІ 
століття: євроінтеграційний вектор. 
Матеріали міжнародної 
науково-творчої конференції. – Одеса-
Київ- Варшава, 2016. – С.16- 
21. 
 

19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 
Член Національної спілки композиторів 

Фах, 
Творча 
майстерність 
музиканта-
виконавця 

Єргієв 
Іван 

Дмитрови
ч 

професор 
кафедри 
народних 

інструменті
в 

Одеська 
державна 
консерваторія 
імені А. В. 
Нежданової, 
1984 р.; 
спеціальність 
«баян»; 

Доктор 
мистецтвознав
ства, 
17.00.03 – 
Музичне 
мистецтво. 
Диплом ДД 
№006092 від 

публікації: 
Єргієв І. Д. Режисерські інтенції 
виконавської інтерпретації сучасної 
інструментальної музики / Єргієв Іван 
Дмитрович // Міжнародний вісник: 
культурологія, філологія, 
музикознавство / [гол. ред. 
Горчанівська П. Е.]. – К. : Міленіум, 

.Стажування у 
рамках 
міжнародного 
музикознавчог
о семінару 
«Музикознавче 
слово в 
інформаційном

1,7,10,14,19 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
Єргієв І. Д. Режисерські інтенції 
виконавської інтерпретації сучасної 



кваліфікації: 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
диригент 
оркестру 
народних 
інструментів. 
Диплом «з 
відзнакою»  
№ Б-1 № 
597545; 
02.06.1984 р. 

 

13.12.2016 р. 
(Тема: 
«Артистичний 
універсум 
музиканта-
інструменталі
ста кінця ХХ – 
початку ХХІ 
століття»). 
Професор 
кафедри 
народних 
інструментів, 
атестат 
професора: 
12ПР 
№011197 від 
15 грудня 2015 
р. 

Народний 
артист 

України, 
посвідчення 
ПЗ №009456 

від 21.08.2015 
р.  №491/2015 

2015. – Вип. ІІ (5). – С. 145–150. 
Ергиев И. Д. Алгоритм 
воспитания артистизма 
исполнителя- 
инструменталиста / И. Д. 
Ергиев // Музичне мистецтво 
ХХІ століття – історія, теорія, 
практика: збірник наукових 
праць інституту музичного 
мистецтва Дрогобицького 
державного 
педагогічного університету імені Івана 
Франка / [гол. ред. Душний А. І.]. – 
Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 
36 – 45. 
Феномен авторсько-виконавської 
постнеокласичної творчості як 
наукова проблема (діалектично-творча 
колізія «автор–артист») // ВІСНИК 
НАКККіМ / [гол. ред. Денисюк Ж. З.]. 
К. :   ІДЕЯ-ПРИНТ, 2020. Вип. І. С. 
25–30. 

 Украинский модерн-баян – 
феномен Европейского музыкального 
искусства // Савремено и 
традиционално у 
музичком стваралаштву 1 
:  Зборник Радова / Научни скуп Дани 
Воjина Комадине. Источно Сараjево 
: Музичка академиjа у Источном 
Сараjеву 2020 (Источно Сараjево 
: Копикомерц). С. 303–312, б. ін. 
 

у контенті 
(пост)сучаснос
ті» (72 години); 
11-17 червня 
2018 р. 

 

інструментальної музики / Єргієв Іван 
Дмитрович // Міжнародний вісник: 
культурологія, філологія, музикознавство / 
[гол. ред. Горчанівська П. Е.]. – К. : 
Міленіум, 2015. – Вип. ІІ (5). – С. 145–150. 
Ергиев И. Д. Алгоритм воспитания 
артистизма исполнителя- 
инструменталиста / И. Д. Ергиев // 
Музичне мистецтво ХХІ століття – 
історія, теорія, практика: збірник 
наукових праць інституту 
музичного мистецтва 
Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана 
Франка / [гол. ред. Душний А. І.]. – 
Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 36 – 
45. 
Феномен авторсько-виконавської 
постнеокласичної творчості як наукова 
проблема (діалектично-творча колізія 
«автор–артист») // ВІСНИК НАКККіМ / 
[гол. ред. Денисюк Ж. З.]. К. :   ІДЕЯ-
ПРИНТ, 2020. Вип. І. С. 25–30. 

 Украинский модерн-баян – 
феномен Европейского музыкального иску
сства // Савремено и традиционално у 
музичком стваралаштву 1 
:  Зборник Радова / Научни скуп Дани 
Воjина Комадине. Источно Сараjево 
: Музичка академиjа у Источном Сараjеву 



2020 (Источно Сараjево : Копикомерц). С. 
303–312, б. ін. 
Твори для баяна соло (ор. 1): 
 «Балканське коло» (2017); «Дитячий 
менует», «Французькі вузлики» 
/«Frivolite»/ (2018); Токата 
«La Твориfiesta» (2019); «Автопортрет» 
(2020). 
 
7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 
Відгуки на автореферати кандидатських і 
докторських дисертацій: 
1. Бондарчука Віктора Олексійовича  
«Феномен творчості Дмитра Гнатюка в 
музично-театральній культурі України» на 
здобуття наукового ступеня доктора 
мистецтвознавства 
за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія 
культури (мистецтвознавство)и другої 
половини ХХ – початку ХХІ століття» 
(Київ, 2019). 
2.Зайця В. М. «Науково-практична школа 
М. А. Давидова як феномен формування 
виконавської майстерності баяніста»; 
3.Перепелиці О. О. «Актуальні жанрово-
стильові тенденції  
сучасного фортепіанного виконавства»; 



4.Костогриза С. О. «Виконавство на 
балалайці Харківщини як складова 
українського музичного мистецтва»; 
5.Кричинської О. В. «Стильові аспекти 
розвитку європейської фортепіанної сюїти  
першої третини ХХ століття»; 
6.Сташевського А. Я. «Специфіка 
виражальних засобів  в українській музиці 
для баяна»; 
7.Чабана В. О. «Белорусская баянная 
школа: становление, развитие, современное 
состояние (1930-2000-е г.г.). 
Опонентські відгуки на кандидатські 
дисертації: 
1.Чжан Кая «Современный оперный театр 
как художественное явление и категория 
музыковедческого дискурса»; 
2.Дяченка Ю. С. «Естрадно-джазовий 
напрям баянно-акордеонного мистецтва 
ХХ–початку ХХІ століть: композиторські 
та виконавські виміри». 
Відгуки на підручники:  
«Теоретичні основи формування 
виконавської майстерності баяніста 
(акордеоніста)» та «Історія виконавства на 
народних інструментах (Українська 
академічна школа)» професора, доктора 
мистецтвознавства, академіка, засл. діяча 
мистецтв України Давидова М.А. 
10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 



міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 
Міжнародний музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово  в інформаційному 
контенті (пост) сучасність (Одеса, 2019-
2021). 
14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 



робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 

 Абрамик Назар – лауреат (диплом І 
ступеня) XIII–ої Всеукраїнської музичної 
олімпіади «Голос країни» (Київ, 2018). 

 Шпитальна Ірина – лауреатка (диплом ІІ–
го ступеня в категорії «ансамблі») Х–ого 
всеукраїнського відкритого конкурсу 
баяністів-акордеоністів «Візерунки 
Прикарпаття» (Дрогобич, 2017); лауреатка 
(ІІ премія) VI-ого міжнародного 
інструментального конкурсу Є. 
Станковича (Київ, 2018); 

 Максименко Валерія – лауреатка (диплом 
ІІ–го ступеня) Х–ого всеукраїнського 
відкритого конкурсу баяністів-
акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» 



(Дрогобич, 2017); лауреатка (диплом ІІ–го 
ступеня в категорії «ансамблі») Х–ого 
всеукраїнського відкритого конкурсу 
баяністів-акордеоністів «Візерунки 
Прикарпаття» (Дрогобич, 2017); лауреатка 
(Гран-Прі) XII–ої Всеукраїнської музичної 
олімпіади «Голос країни» (Київ, 2017); 
лауреатка (диплом ІІ–го ступеня) Х–ого 
міжнародного фестивалю-конкурсу «Дні 
гармоніки» (Боснія, 2018); лауреатка (ІІ 
премія) міжнародного конкурсу 
«International Accordion Days in Prague» 
(Чехія, 2018); лауреатка (Гран-Прі) IV 
міжнародного фестивалю-
конкурсу  виконавців слов’янської музики 
(Чехія, 2019); лауреатка (Гран-Прі) ІІ–ого 
міжнародного конкурсу «Таланти Світу» 
(Польща, 2020); лауреатка (І місце в 
категорії «ансамблі») ІІ–ого міжнародного 
конкурсу «Таланти Світу» (Польща, 2020). 

 Юрій Михайлюк – лауреат (ІІ місце) V 
International festival-
contest of folk instrument art «FLOYARA». 
(Україна, Одеса, 2020); І премія І 
міжнародного інтернет-конкурсу мистецтв 
«Music Power 2020» (Україна, Одеса, 2020). 

 Володько Олександр – лауреат 
міжнародних конкурсів: «Musical Power 
2020» –І премія (Україна, Одеса, 2020); 
«World Art Games» – І премія (Іспанія, 
м. Барселона, 2020); 



«Grand Fest Golden Time» – І премія 
(Україна, м. Київ, 2020); «Jiskra» – І премія 
(Чехія, м. Прага, 2020); «Сучасні ритми» – 
ІІ премія (Україна, м. Кривий Ріг, 2021); 
«Talent’s of the 21’st century» – І премія в 
сольній та ансамблевій категоріях 
(Болгарія, м. Варна, 2021); 
«Talents of the world» – Гран-прі (Україна, 
м. Одеса, 2021). 

 Таргоній Сергій – лауреат (диплом ІІ 
ступеня) ХІІІ міжнародного конкурсу 
баяністів-акордеоністів «PERPETUUM 
MOBILE» (Дрогобич, 2021). 
19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 
Участь у професійному об’єднанні  

 МУУСК «Музикознавці України у світовій 
культурі» 
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Доктор 
мистецтвоз
н авства 

Публікації 
«Деякі аспекти методології аналізу 
музичних творів» 
/Завгородня Г.Ф. //Міжнародний 
вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв Укравїни. Вип. II (5), 
2015 р. С.114 – 120. 
«Музичний простір і творчість 
українських композиторів в аспекті 
стильового діалогу» (англійскою 
мовою) /Завгородня Г.Ф. 
//Міжнародний вісник Національної 
академії керівних кадрів культури і 

11-17 червня 
2018, Одеса 
“Musicological 
word in 
information 
content of the 
(post)present” 
The 
requirements 
corresponding to 
72 hours (3 point 
ECTS) 

11-17 June 
2018, Odessa   

1,3,6,7,19 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
 «Деякі аспекти методології аналізу 
музичних творів» 
/Завгородня Г.Ф. //Міжнародний вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв 
Укравїни. Вип. II (5), 2015 р. С.114 – 
120. 
«Музичний простір і творчість 
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№142815. 
Аспірантура 
Московськог
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№002250 
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мистецтв України. Вип. 2, 2016, Київ, 
2016. С. 56- 59. 
Г.Завгородняя. Творчество 
украинских композиторов в 
контекстве эволюции 
музыкального пространства 
/Г.Ф.Завгородняя //Музичне 
мистецтво и культура. Науковий 
вісник ОНМА ім. А.В.Нежданової / [ 
гол. ред. О.В. Сокол ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2016. Вип. 22 
7.Г.Завгородняя. Основные 
принципы формообразования в 
аспекте закономерностей 
музыкального пространства. 
/Г.Ф.Завгородняя //Музичне 
мистецтво и культура. Науковий 
вісник ОНМА ім. А.В.Нежданової / [ 
гол. ред. О.В. Сокол ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2017. Вип. 238. Г. 
Завгородняя. 
Формообразующий процесс как 
базовая логика музыкального 
мышления. /Г.Ф.Завгородняя 
//Музичне мистецтво и культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. 
Сокол ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2017. Вип. 24 
Г. Завгородняя. 
Полифонический текст как 
предмет музыковедческого 
дискурса. Музичне мистецтво 

українських композиторів в аспекті 
стильового діалогу» (англійскою мовою) 
/Завгородня Г.Ф. 
//Міжнародний вісник Національної 
академії керівних кадрів культури і 
мистецтв України. Вип. 2, 2016, Київ, 
2016. С. 56- 59. 
Г.Завгородняя. Творчество 
украинских композиторов в 
контекстве эволюции музыкального 
пространства 
/Г.Ф.Завгородняя //Музичне мистецтво и 
культура. Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. Сокол ] 
Одеса: 
«Астропринт» , – 2016. Вип. 22 
7.Г.Завгородняя. Основные принципы 
формообразования в аспекте 
закономерностей музыкального 
пространства. 
/Г.Ф.Завгородняя //Музичне мистецтво и 
культура. Науковий 
вісник ОНМА ім. А.В.Нежданової / [ гол. 
ред. О.В. Сокол ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2017. Вип. 238. Г. 
Завгородняя. 
Формообразующий процесс как базовая 
логика музыкального мышления. 
/Г.Ф.Завгородняя 
//Музичне мистецтво и культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. Сокол ] 
Одеса: 



и культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. 
Сокол 
] Одеса: «Астропринт» , – 2017. Вип. 
25.– С. 
Г.Завгородняя . Типология 
фактуры в контексте 
жанрово- стилевого синтеза 
музыкальной композиции. 
Музичне мистецтво и 
культура. Науковий вісник 
ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2019. Вип. 28. Кн.1– 
С. 147-156 С 

 

«Астропринт» , – 2017. Вип. 24 
Г. Завгородняя. Полифонический 
текст как предмет 
музыковедческого дискурса. 
Музичне мистецтво и культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. Сокол 
] Одеса: «Астропринт» , – 2017. Вип. 25.– 
С. 
Г.Завгородняя . Типология 
фактуры в контексте жанрово- 
стилевого синтеза музыкальной 
композиции. Музичне мистецтво 
и культура. Науковий вісник 
ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2019. Вип. 28. Кн.1– С. 
147-156 С 

3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного співавтора); 
Г.Завгородня. Аналіз музичних творів в 
контексті поліфонічних і гомоіонних 
принципів мислення. Посібник для 
іноземних студентів.  
/Г.Ф.Завгородня //Міністерство 
культьури України. Одеська 
національна музична академія імені 
А.В. Недланової. Кафедра теорії 



музики і композиції. Рецензенти: 
[О.І.Самойленко, С.В.Шип ] . Одеса, 2015. 
- С.3-84 
6) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 
наукове керівництво кандидатською 
дисертацією Ю.Фурдуй «Ритмологічні 
аспекти еволюції фортепіанної богателі» - 
захист 13 грудня 2018 р. 
7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 
Опонування докторських та кандидатських 
дисертацій.  
Член Спеціалізованої вченої ради К 
41.857.01 по захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства в Одеської національної 
музичної академії імені А.В. Нежданової 
19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 
Член національної спілки композиторів 
України. 

Розвиток 
творчих 

здібностей 

Оганезов
а- 
Григоренк
о Ольга 

Вадимівна 

Прорект
ор з 
навчаль
ної та 
науково-
педагогі
чної 

Одеська 
державна 
консерваторія 
ім.. А.В. 
Нежданової, 
1993 – оперна 
, концертна 

Кандидат 
педагогічних 
наук (диплом 
ДК № 055882) 
13.00.04 – 
теорія, 
методика 

публікації: 
Оганезова-Григоренко О.В. 
Феноменологія творчого процесу 
артиста мюзиклу : монографія. Одеса : 
Астропринт, 2017. 288 с. 
 
 

Монографія, як 
вид 

підвищення 
кваліфікації 
Оганезова-
Григоренко 

О.В. 
Автопоэзис 

1,3,7,14,19,20 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 



роботи,  
Професо
р 
кафедри 
сольног
о співу 

 

співачка, 
викладач 
(диплом ЦВ 
№ 663571); 

Одеський 
регіональний 

інститут 
державного 
управління 

Національної 
академії 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, 2007 

– магістр 
державного 
управління 
диплом з 

відзнакою СК 
№ 30776099). 

професійної 
освіти 
«Формування 
професійного 
менталітету 
майбутніх 
вокалістів у 
процесі 
фахової 
підготовки» 
 
Народна 
артистка 
України, 2009 
(посвідчення 
№880) 
 
Доцент 
кафедри 
сольного співу 
2011 
(атестат№ 
027731) 
 
Професор 
кафедри 
сольного 
співу, 2015 
(атестат 12ПР 
№ 011198) 

Доктор 
мистецтвознав
ства (диплом 

№ 007769) 

Навчально-методичний посібник: 
Оганезова-Григоренко О.В. Генезис і 
розвиток вокальної методології: 
трансформації та синтез : навчально-
методичний посібник. Одесса : 
Астропринт, 2015. 84 с. 
 
 
Оганезова-Григоренко О.В. 
Автопоэзис артиста мюзикла как 
творческий феномен и предмет 
музыковедческого дискурса: 
монографія. Одеса: Астропринт, 2019. 
450 с. 

артиста 
мюзикла как 
творческий 
феномен и 

предмет 
музыковедческ
ого дискурса: 
монографія. 

Одеса: 
Астропринт, 
2019. 450 с. 

Оганезова-Григоренко О.В. Іманентні 
модуси творчого процесу як структура 
таланту артиста мюзиклу // Міжнародний 
вісник: Культурологія. Філологія. 
Музикознавство. К. : Міленіум, 2017. №2. 
С. 134–139 
Оганезова-Григоренко О.В. Деякі 
інноваційні методології вокально-
виконавського мистецтва // Міжнародний 
вісник: Культурологія. Філологія. 
Мистецтвознавство. К. : Міленіум, 2016. 
Вип. І (6). С. 159–163. 
Оганезова-Григоренко О.В. Самодиалог 
сознания артиста мюзикла как 
профессионально-личностный фактор 
автопоэзиса // Музичне мистецтво і 
культура : Науковий вісник ОНМА ім. А.В. 
Нежданової / гол. ред. Сокол О.В. Одеса : 
Астропринт, 2016. Вип.22. С. 376–384. 
Оганезова-Григоренко О.В. Музыкально-
интонационная феноменология автопоэзиса 
артиста мюзикла // Музичне мистецтво і 
культура: Науковий вісник ОНМА ім. А.В. 
Нежданової / гол. ред. Сокол О.В. Одеса : 
Астропринт. 2016. Вип.23. С. 401–411. 
Oganezova-Grigorenko O. V. Synaesthesia as 
a specific quality of professional algorithm of 
an artist of a musical // Вісник Національної 
академії керівних кадрів культури і 
мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 
2017. №3. С. 115–118. 



17.00.03 – 
Музичне 

мистецтво 
«Автопоезіс 

артиста 
мюзиклу як 

творчий 
феномен та 

предмет 
музикознавчог

о дискурсу» 

Статті у наукових фахових виданнях 
Європи: 
Оганезова-Григоренко О.В. Интонационная 
пластика артиста мюзикла [Электронный 
ресурс] // European Jornal of Arts. Vienna, 
2017. No 2. P. 26–30. Режим доступа DOI: 
http://dx.doi.org/10.20534/EJA-17-2-26-30 
Оганезова-Григоренко О.В. Автопоэзис как 
имманентный творческий механизм 
артиста мюзикла // European Applied 
Sciences. Wissenschaftliche Z. Stuttgardt, 
2017. No 3. P. 92–94. 
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного співавтора); 
Оганезова-Григоренко О.В. Феноменологія 
творчого процесу артиста мюзиклу : 
монографія. Одеса : Астропринт, 2017. 288 
с. 
4) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 
інших друкованих навчально-



методичних праць загальною кількістю 
три найменування; 
Навчально-методичний посібник: 
Оганезова-Григоренко О.В. Генезис і 
розвиток вокальної методології: 
трансформації та синтез : навчально-
методичний посібник. Одесса : 
Астропринт, 2015. 84 с. 
Оганезова-Григоренко О.В. Автопоэзис 
артиста мюзикла как творческий феномен 
и предмет музыковедческого дискурса: 
монографія. Одеса: Астропринт, 2019. 450 
с. 
7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 
Опонування докторських та кандидатських 
дисертацій.  
Член Спеціалізованої вченої ради К 
41.857.01 по захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства в Одеської національної 
музичної академії імені А.В. Нежданової 
14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 



(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 



всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 
Лауреати Міжнародних конкурсів: Новак 
Ілона , Сердюк Дар’я, Коннов Олексій, 
Шкурчук Ірина, Кашкіна Євгенія. 
19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 
Участь у професійному об’єднанні  
МУУСК «Музикознавці України у світовій 
культурі» 
20) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 
Виконання головних ролей у виставах 
ОАТМК імені М. Водяного – 27 вистав. (за 
сумісництвом) 
 

Композиція 
та 

імпровізація 

Майденберг
- 

Тодоров
а Кіра 

Ісааківн
а 

Доцент 
кафедри 

теорії 
музики 

та 
компози

ції 

ОНМА імені 
А.В 
.Нежданової, 
2010, 
спеціальність  
«Музичне 
мистецтво», 
кваліфікація 
композитор, 
викладач, 
диплом 
магістра з 

Кандидат 
мистецтвозна
вст ва 
спеціальність 
17.00.03 
«Музичне 
мистецтво», 
(тема: 
«Алеаторн
о- 
сонористи

Публікації 
Методична розробка: Методика 
преподавания в классе 
композиции в детских 
музыкальных школах и детских 
школах искусств. / К. 
Майденберг-Тодорова . – 
Одеський обласний 
учбово-методичний центр 
закладів культури та мистецтва.- 
2015 г. - 60 с. с нот.2,5д.а. 

Довідка № 48 
від 
20.05.2017 
ОНМА ім. А.В. 
Нежданової : 
Лауреат премії 
імені 
Л.Ревуцького 
2018 р. за 
напрямом 
композиторськ
а творчість. 

1,3,7,10,14,19 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
Видані нотні збірки: 
К. Майденберг-Тодорова. Твори для 
фортепіано. Музична Україна. Київ. – 
2015- 60 с 
К. Майденберг-Тодорова. 



відзнакою СК 
39735783 від 
14.07.2010; 
 
ОНМА імені 
А.В 
.Нежданової, 
2011, 
спеціальність  
«Музичне 
мистецтво», 
кваліфікація 
концертний 
виконавець, 
артист 
камерного 
ансамблю, 
концертмейст
ер, викладач. 
диплом 
спеціаліста з 
відзнакою СК 
№41761623 
від 13.07.2011  
 

Сертифікат  
В2 № 97321. 
грудень 2017. 

чна 
композиці
я як 
інтерпрета
тив ний 
феномен у 
контексті 
сучасної 
музично
ї 
поетики
», 
диплом 
ДК 
№022495 
від 26 
червня 

2014 року. 
Атестат 
доцента АД 
004285 від 26 
лютого 2020 

- Методична розробка Методика 
викладання в класі композиції у 
мистецьких школах. КУ «Одеський 
обласний навчально- 
методичний центр закладів 
культури і мистецтва». 2019 р. 75 
стр.3 д.а. (2 видання) 
Видані нотні збірки: 
К. Майденберг-Тодорова. Твори для 
фортепіано. Музична Україна. Київ. – 
2015- 60 с 
К. Майденберг-Тодорова. 
Фортепіанні твори. Астропринт. 
Одеса. – 2019- 40 с 
К. Майденберг-Тодорова. Музичний 
біопарк. Астропринт. Одеса. – 2019- 
40 с 
Компакт-диск 
К. Майденберг-
Тодорова Камерні та 
хорові твори 
(монографічний 
компакт-диск) 
Написані музичні твори: 
«Калейдоскоп» для фортепіано соло, 
2015 

«Відгомін набату» для фортепіано 
соло, 2015 
«Мовчазна розмова» для фортепіано 
соло, 2015 
«Joccata» для фортепіано соло, 2016 
«Sketh» для баяну та аккордеону, 2016 
«Награш» для віолончелі соло, 2016 

 
International 
Summer Music  
Academy 
(ISAM) in 
Ochsenhausen, 
Germany. 
21.07.2017 until 
Friday,4.08.201
7 
Certificate 
August 4, 2017.   
 
Міжнародна 
програма 
стажування 
«Інтернаціонал
ізація вищої 
освіти» 
Coliguim 
Civitas, 
Варшава, 
20.06-
11.07.2018 
Certificate 
№27/2018 
 
ОНМА імені 
А.В.Нежданов
ої Довідка про 
стажування № 
66 
«Музикознавче 
слово в 

Фортепіанні твори. Астропринт. 
Одеса. – 2019- 40 с 
К. Майденберг-Тодорова. Музичний 
біопарк. Астропринт. Одеса. – 2019- 40 с 
Компакт-диск 
К. Майденберг-Тодорова Камерні та 
хорові твори (монографічний компакт-
диск) 
Написані музичні твори: 
«Калейдоскоп» для фортепіано соло, 2015 

«Відгомін набату» для фортепіано соло, 
2015 
«Мовчазна розмова» для фортепіано соло, 
2015 
«Joccata» для фортепіано соло, 2016 
«Sketh» для баяну та аккордеону, 2016 
«Награш» для віолончелі соло, 2016 
«Пробудження» для фортепіано соло, 
2016 
«Схема – 1» для імпровізаційного 
оркестру, 2016. 
«А-У» за поезією Г. Сапгіра для дитячого 
або жіночого хору, 2016 
«Pa de sinq» для фортепіано, 2017 
«Гном» для гітари соло, 2017 
«Завтра» кантата на вірші Т. Положий 
для сопрано, кларнету, віолончелі, 
маримби, фортепіано та іграшкового 
фортепіано, 2017 Тиша для жіночого 
хору, 2018 Noviliero для 
гітарного квартету, 2018 



«Пробудження» для фортепіано соло, 
2016 
«Схема – 1» для імпровізаційного 
оркестру, 2016. 
«А-У» за поезією Г. Сапгіра для 
дитячого або жіночого хору, 2016 
«Pa de sinq» для фортепіано, 2017 
«Гном» для гітари соло, 2017 
«Завтра» кантата на вірші Т. 
Положий для сопрано, кларнету, 
віолончелі, маримби, фортепіано та 
іграшкового фортепіано, 2017 
Тиша для жіночого хору, 2018 
Noviliero для 
гітарного квартету, 2018 
«Чародій» для фортепіано, 2018 
«Медуза» - міні-моно опера для бас-
баритона, вібрафона, кларнета, 
скрипки та фортепіано -2019 
«Музичний 
біопарк» 20 п’єс для 
фортепіано Статті у 
фахових збірках: 
Эстетическая значимость 
композиторського замысла в 
алеаторно- сонористической 
композиции Д. Курляндского 
«Беспроводные технологии» / К. 
Майденберг-Тодорова // Музичне 
мистецтво і культура : Науковий 
вісник Одеської національної 
музичної академії ім. А. В. 
Нежданової : [зб. наук. статей / гол. 

інформаційном
у контенті 
(пост) 
сучасності» 
загальною 
кількістю 72 
години (3 
кредити ECTS) 
11-17 червня 
2018, Одеса 
“Musicological 
word in 
information 
content of the 
(post)present” 
The 
requirements 
corresponding to 
72 hours (3 point 
ECTS) 
11-17 June 
2018, Odessa 

 

«Чародій» для фортепіано, 2018 
«Медуза» - міні-моно опера для бас-
баритона, вібрафона, кларнета, скрипки 
та фортепіано -2019 
«Музичний біопарк» 20 п’єс для 
фортепіано  
Статті у фахових збірках: 
Эстетическая значимость 
композиторського замысла в 
алеаторно- сонористической 
композиции Д. Курляндского 
«Беспроводные технологии» / К. 
Майденберг-Тодорова // Музичне 
мистецтво і культура : Науковий вісник 
Одеської національної музичної академії 
ім. А. В. Нежданової : [зб. наук. статей / 
гол. ред. О.В. Сокол]. – Одеса : 
Астропринт, 2014. – Вип. 19. – С. 275–
284. 0,5д.а. 
Импровизация как средство 
интерпретации алеаторно- 
сонористической композиции // Музичне 
мистецтво и культура. Науковий вісник 
ОНМА ім. А.В.Нежданової / [ гол. ред. 
О.В. Сокол 
] Одеса: «Астропринт» , – 2014. –Вип. 20.– 
С. 366-376 0,5д.а. 
Деякі теоретичні аспекти сучасної 
академічної музики: до проблеми 
сприйняття / К. Майденберг-Тодорова // 
Музикознавчі студії. 



ред. О.В. Сокол]. – Одеса : 
Астропринт, 2014. – Вип. 19. – С. 
275–284. 0,5д.а. 
Импровизация как средство 
интерпретации алеаторно- 
сонористической композиции // 
Музичне мистецтво и культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. 
Сокол 
] Одеса: «Астропринт» , – 2014. –Вип. 
20.– С. 366-376 0,5д.а. 
Деякі теоретичні аспекти сучасної 
академічної музики: до проблеми 
сприйняття / К. Майденберг-Тодорова 
// Музикознавчі студії. 
Науковий вісник ЛНМА ім. М. 
Лисенка. 2014. – Вип. 35. – С. 383-394 
0,5д.а. 
3.Импровизационный оркестр как 
коммуникативный феномен в 
современной музыкальной культуре 
сприйняття / К. Майденберг- 
Тодорова // Музичне мистецтво и 
культура. Науковий вісник ОНМА 
ім. А.В.Нежданової / [ гол. ред. О.В. 
Сокол ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2015. –Вип. 21.– С. 
237-246 0,5д.а. 
4.Communicativepropertiesofimprovisati
onincontemporarymusic 
/ KiraMaidenberg-Todorova 
// Вісник Національної 

Науковий вісник ЛНМА ім. М. Лисенка. 
2014. – Вип. 35. – С. 383-394 0,5д.а. 
3.Импровизационный оркестр как 
коммуникативный феномен в 
современной музыкальной культуре 
сприйняття / К. Майденберг- Тодорова // 
Музичне мистецтво и культура. Науковий 
вісник ОНМА ім. А.В.Нежданової / [ гол. 
ред. О.В. Сокол ] Одеса: «Астропринт» , – 
2015. –Вип. 21.– С. 237-246 0,5д.а. 
 

Communicative properties of improvisation in 
contemporary music / Kira Maidenberg-
Todorova // Вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, Київ : 
Міленіум,  – 2017. –Вип. 1.–   С. 122-127   
Web of Science 0,5д.а. 
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного співавтора); 
Методична розробка: Методика 
преподавания в классе композиции в 
детских музыкальных школах и 
детских школах искусств. / К. 
Майденберг-Тодорова . – Одеський 
обласний 
учбово-методичний центр закладів 
культури та мистецтва.- 2015 г. - 60 с. 



академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, Київ : 
Міленіум, – 2017. –Вип. 
1.– С. 122-127 
WebofScience 0,5д.а. 
6.Майденберг- Тодорова 
К. Авторський хронотоп К. 
Цепколенко на приклады твору 
«Carin-Sounds» для флейти соло. Тези 
міжнародної науково-творчої 
конференції 
«Фестиваль два дні й дві ночі – 
марафон завдовжки в 25 років: 

підсумки, досягнення, перспективи». 
Асоціація нова музика. 2019. стр. 43-
46. 0,3д.а. 

с нот.2,5д.а. 
- Методична розробка Методика 
викладання в класі композиції у 
мистецьких школах. КУ «Одеський 
обласний навчально- 
методичний центр закладів культури і 
мистецтва». 2019 р. 75 стр.3 д.а. (2 
видання) 

7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 
Опонування кандидатської  
дисертації – 2 
10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 
Міжнародний музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в інформаційному 
контенті (пост)сучасності». (2018-2021 рр.) 
14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 



керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 



Організація та проведення Всеукраїнських 
молодіжних конференцій, конкурсів. 
Голова студентського наукового 
товариства в ОНМА 
лауреати: 
Бельмега Денис.  Студент 3 курсу кафедри 
народних інструментів. 
ІІ місце  ІІ міжнародний конкурс 
композиторів «Компо-гітар» Київ . Лютий. 
2020 та видання твору у міжнародній нотній 
збірці 
І місце.  Номінація композитор-виконавець. 
VI Міжнародний конкурс академічного 
учнівського та студентського мистецтва 
«Дніпровські хвилі». 18-20  грудня 2020 р. 
Дніпро  

 
Субота Анна. Студентка 3 курсу кафедри 
оркестрових струнних інструментів. 
І місце.  Номінація композиція. 
Міжнародний багатожанровий фестиваль-
конкурс мистецтв Grandfest. Kиїв. 2020.   

 
І місце.  Номінація композиція. IV  
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв 
Musical power. 21-23 грудня 2020. Одеса.  

 
Товарницька Ірина. Студентка 4 курсу 
кафедри спеціального фортепіано 



 І місце.  Номінація композиція. 
Міжнародний багатожанровий фестиваль-
конкурс мистецтв Grandfest. Kиїв. 2020. 

 
Івасів Василь (композиція фах) 
ІІ місце  ІІ Всеукраїнський  конкурс 
композиторів «Фантазія» Маріуполь 
Червень 2020 
1 місце.І Міжнародний фестиваль-конкурс 
«ArtFestUa». Червень 2021  
І місце  ІІІ Всеукраїнський  конкурс 
композиторів «Фантазія» Маріуполь 
Червень 2021 

 
Самофалова Поліна. Студентка 4 курсу 
кафедри оркестрових струнних 
інструментів та оперно-симфонічного 
диригування 
1 місце.І Міжнародний фестиваль-конкурс 
«ArtFestUa». Червень 2021  
І місце  ІІІ Всеукраїнський  конкурс 
композиторів «Фантазія» Маріуполь 
Червень 2021 
 
Участь студентів у творчих проектах 
Івасів Василь (композиція фах) 

 
ІІІ-й Миколаївський відкритий міський 
фестиваль композиторського мистецтва 
академічного спрямування «Вечір прем’єр»  
Миколаїв 2020 



Міжнародний фестиваль сучасної музики 
FIDAS-2020 (Кіто, Еквадор) 2020 
 
Соляник Святовіт . (композиція фах)  
ІІІ-й Миколаївський відкритий міський 
фестиваль композиторського мистецтва 
академічного спрямування «Вечір прем’єр» 
Миколаїв 2020 
19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 
Участь у професійному об’єднанні  
МУУСК «Музикознавці України у світовій 
культурі» 
Член національної спілки композиторів 
України. 

Виконавсь
кий 
інструмент
алізм та 
стильові 
парадигми 
фортепіанн
ого 
мистецтва 
ХХ 
поч.ХХІ ст. 

Андросова 
Дар`я 
Володим

ирівна 

професор 
кафедри 

теоретичної 
та 

прикладної 
культуроло

гії 

2002 рік 
Одеська 
державна  
музична 
академія 
імені  
А.В.  Неждан
ової за 
спеціальніст
ю 
«Муз.мистецт
во». Диплом 
СК № 
21280692 (з 
відзнакою). 
Кваліфікація 
– 

Диплом 
кандид. 
мистецтвозна
вс 
тва ДК № 
030021, 
спеціальність 
17.00.03 – 
музичне 
мистецтво, 30 
червня 2005 
р. 
Диплом 
доктора 
мистец
твозна
вс тва 
ДД № 

публікації: 
Стилевая эмансипация музыкального 
исполнительства и 
методология «новой целостности» 
анализа музыки Міжнародний 
вісник. Культурологія. Філологія. 
Музикознавство. International lournal. 
Culturology. Philology. 
Musicology. Вип. І (6), 2016. – Київ, 
2016. - C.144-149. 
Национальные истоки фортепианного 
символизма исполнительского 
стиля А.Скрябина Вісник 
Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтва. National 
Academy of Managerial Staff of Culture 
and Arts. Herald. 2’2016. 
– Київ, 2016. – С. 48-52. 

міжнародна 
програма"Євро
пейський союз 
та Візантійська 

імперія - 
культурна 
спадщина, 
історія та 

перспективи", 
організована 
Вільнюським 
університетом 

та греко-
литовською 
громадою 
"Понтос" з 

10.07.2017 по 
10.08.2017 

1,6,7,12 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
1) Стилевая эмансипация музыкального 
исполнительства и 
методология «новой целостности» анализа 
музыки Міжнародний 
вісник. Культурологія. Філологія. 
Музикознавство. International lournal. 
Culturology. Philology. 
Musicology. Вип. І (6), 2016. – Київ, 2016. - 
C.144-149. 
Национальные истоки фортепианного 
символизма исполнительского 
стиля А.Скрябина Вісник Національної 



музикознавец
ь, викладач. 
2003 рік 
Одеська 
державна  
музична 
академія 
імені 
А.В.  Неждан
ової, за 
спеціальн 
«Муз. 
мистецтво». 
Диплом СК 
№ 23494325 
(з відзнакою). 
Кваліфікація  
– концертний 
вик. артист 
камер. 
ансамблю, 
концертмейст
ер викладач  
класу 
фортепіано. 
Диплом 
магістра СК 
№ 23494440 
(з відзнакою) 
за 
спеціальніст
ю «Музичне 
мистецтво». 
Кваліфікація 

005159
, 
спеціальність 
17.00.0
3 – 
музичн
е 
мистецтво, 25 
лютого 2016 
р. 
Атест
ат 
доцен
та 
12ДЦ 
№ 
026047, 20 
січня 
2011 
року. 
Атестат 
профес
ора 
№ 000323 
від 
20.03.2
018 

р 

Феномен Глена Гульда в 
пианистическом искусстве ХХ века 
Наукові записки Тернопільського 
національного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія 
мистецтвознавство. № 2/2016 
(Випуск 35). – Тернопіль, 2016. 
– С. 20-26. 
Sequenza IV Luciana Beria w 
kontekście postawangardy Między 
Wschodem I Zachodem. Kultura 
muzyczna i jej tradyje. – Warszawa: 
Wydawnictwo universytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina, 
2016. – S. 131-140. 
(Web of Science 
Фортепианный концерт Ф.Пуленка 
в средоточии неоклассической 
стилистики в исполнительском 
репертуаре пианистов European 
Applied Scinses. Europische 
Fachhochscule # 9 2016. – Stuttgart: 
ORT Publishing, 2016. - S.9-12. 
Символические и оркестрально-
миметические установки 
музыкального творчества ХХ века 
в проекции на пианистическое 
искусство Вісник Національної 
академії керівних кадрів культури і 
мистецт. Щоквартальний науковий 
журнал. National Academy of 
Manageria Staff of culture and 

академії керівних кадрів 
культури і мистецтва. National Academy of 
Managerial Staff of Culture 
and Arts. Herald. 2’2016. 
– Київ, 2016. – С. 48-52. 
Феномен Глена Гульда в пианистическом 
искусстве ХХ века 
Наукові записки Тернопільського 
національного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія 
мистецтвознавство. № 2/2016 (Випуск 
35). – Тернопіль, 2016. 
– С. 20-26. 
Sequenza IV Luciana Beria w kontekście 
postawangardy Między Wschodem I 
Zachodem. Kultura muzyczna i jej tradyje. 
– Warszawa: Wydawnictwo universytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina, 2016. – 
S. 131-140. 
(Web of Science 
Фортепианный концерт Ф.Пуленка в 
средоточии неоклассической 
стилистики в исполнительском 
репертуаре пианистов European Applied 
Scinses. Europische Fachhochscule # 9 
2016. – Stuttgart: ORT Publishing, 2016. - 
S.9-12. 
Символические и оркестрально-
миметические установки 
музыкального творчества ХХ века в 
проекции на пианистическое искусство 
Вісник Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецт. 



– магістр 
мистецтвозна
вства, 
викладач. 

 

arts.QuarterlyJournal 1’2017. – Київ. 
С.57-62. (Web of Science) 
 
Лю Кетін «Сучасна фортепіанна 
школа Тайваню в аналогіях до 
європейського мистецтва ХХ 
століття, 17.00.03 – музичне 
мистецтво – Одеса, ОНМА, 
20.09.2017. 
А. Кириченко «Концепція 
‘світового театру’ в оперній 
творчості німецьких композиторів 
другої половини ХХ – початку ХХІ 
століття», 17.00.03 – музичне 
мистецтво – Одеса, ОНМА, 
25.01.2016 

 

Щоквартальний науковий журнал. 
National Academy of Manageria Staff of 
culture and arts.QuarterlyJournal 1’2017. 
– Київ. С.57-62. (Web of Science) 

6) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 
Лю Кетін «Сучасна фортепіанна школа 
Тайваню в аналогіях до європейського 
мистецтва ХХ століття, 17.00.03 – 
музичне мистецтво – Одеса, ОНМА, 
20.09.2017. 
А. Кириченко «Концепція ‘світового 
театру’ в оперній творчості німецьких 
композиторів другої половини ХХ – 
початку ХХІ століття», 17.00.03 – 
музичне мистецтво – Одеса, ОНМА, 
25.01.2016 

7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 
участь в атестаії наукових кадрів, як 
офіційного опонента та участь у 
разових спец.радах по захисту 
дисертацій 

12) наявність апробаційних та/або 
науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової 



або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 
Опубліковані тези доповідей: 
Интерпретационные альтернативы 
Третьего фортепианного концерта 
С.Прокофьева. Сьома Міжнарод.науково-
творча конференція «Художня культура і 
мистецька освіта: традиції та сучасністью 
20-21 липня 2018 р. (Київ) с. 15-18 
С.Прокоф’єв і О.Скрябін у фортепіанному 
виконавстві Ван Юедж. Науково-практична 
конференція. Музичне мистецвто: Захід-
Схід. До 105-річчя Одеської консерваторії 
30 листопада – 2 грудня 2018 (Одеса) с. 24-
26 
Абсолютна абстракція музики в теорії і в 
творчості І.Вишнєградського в 
продовження «вогняної екстатики» 
О.Скрябіна    та ідей ісіхастського 
Православ’я  
IV Międzynarodowа Konferencja 
“Interpretacje dzieła muzycznego. 
Narodowość a wartości uniwersalne, 
kontynuującej cykl sympozjów pod 
nazwąInterpretatio artis musicae” 27-28 
listopada 2018. Bydgoszcz, Polska.  
 
Віртуальна салонність Г.Гульда у втіленні 
перспектив розвитку виконавства ХХІ ст. 
Восьма науково-творча конференція 
«Україна в загальноєвропейському 
музично-театральному просторі: проблеми, 
здобутки та шлях взаємозбагачення. До 
145-річчя від дня народження 



С.Рахманінова. До 80-річчя народження 
С.Турчака. 26-28 квітня 2018 р. Київ, 2018. 
2019 

Фах 
(диригува
ння), 
хорова 
література, 
методика 
викладанн
я фахових 
дисциплін,  
РТЗ 

Бондар 
Євгенія 
Миколаївна 

Завідува
чка  

кафедро
ю 

хоровог
о 

диригув
ання, 

професо
р 

кафедри 
хоровог

о 
диригув

ання 

Одеська 
державна 
консерваторія 
ім. А.В. 
Нежданової, 
2000 р.,  
- 
спеціальність 
«хорове 
диригування» 
Диплом: 
СК 
№14213634 
від 20.06.2000 
р.; 
- 
спеціальність 
«музичне 
мистецтво, 
хорове 
диригування»
.  
Диплом: СК 
№ 14213637 
від 03.07.2000 
р. 
Кваліфікація: 
хормейстер, 

викладач, 
магістр 

мистецтвозна
вства.  

- Кандидат 
мистецтвозн
авст ва, 
спеціальніст
ь 17.00.03 – 
музичне 
мистецтво. 
Тема : 
Надекспреси
вн е 
інтонування 
в контексті 
сучасної 
хорової 
творчості. 
Диплом ДК 
№ 029059 
від 
11.05.2005; 

- Доцент 
кафедри 
хорового 
диригування. 
Атестат 12 
ДЦ № 
022210 від 
19.02.2009; 

- Заслужений 
діяч 
мистецтв 
України- 
Посвідчення 
ПЗ 

Публікації 
- Синтез як феномен духовної хорової 

музики. Годишњак Универзитета у 
Нишу: зборник радова / главни и 
одговорни уредник Сунчица Денић. 
Врању: Аурора, 2017. Година 8. 
С. 383–395.  

- Genre and stylistic intentions of 
contemporary choral music: before the 
chaping of the problem. Studii de 
muzicologie. Iaasi: Editura Artes, 
2017. P. 30–37.  

- Сучасна хорова творчість: 
інтонаційно-експресивний вимір: 
монографія. Одеса: Астропринт, 
2018. 196 с.  

-  The phenomenon of synthesis in the 
modern choral art: a genre, a text and a 
score. Вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв. 2019. № 3. С. 210–215.  

- Хорова виконавська партитура: міф 
чи реальність? (питання сучасного 
хорового мистецтва). Музичне 
мистецтво і культура: Науковий 
вісник ОНМА імені А.В. 
Нежданової. Одеса: Астропринт, 
2019. Вип. 2 (28). С. 5-18. 

- Художньо-стильовий синтез як 
феномен сучасної хорової творчості 
: монографія. Одеса: Астропринт, 
2019. 388 с. 

- «Історія єресі» К. Цепколенко в 

Сертифікат 
№1/2018 про 
проходження 
стажування в 
університеті 
«Collegium 
Civitas» за 
темою 
«Інтернаціонал
ізація вищої 
освіти. Нові та 
інноваційні 
методи освіти. 
Реалізація 
Міжнародних 
освітніх 
проектів в 
Європейській 
фінансовій 
перспективі» - 
06.11.2018 – 
07.12.2018 (м. 
Варшава, 
Польща) 

 

1,3,4,5,6,8,10,14,19 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
 Статті у фахових виданнях: 

1. Синтез як феномен духовної хорової 
музики. Годишњак Универзитета у 
Нишу: зборник радова / главни и 
одговорни уредник Сунчица Денић. 
Врању: Аурора, 2017. Година 8. С. 383–
395.  

2. Genre and stylistic intentions of 
contemporary choral music: before the 
chaping of the problem. Studii de 
muzicologie. Iaasi: Editura Artes, 2017. 
P. 30–37.  

3. The phenomenon of synthesis in the 
modern choral art: a genre, a text and a 
score. Вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв. 
2019. № 3. С. 210–215.  

4. - Хорова виконавська партитура: міф 
чи реальність? (питання сучасного 
хорового мистецтва). Музичне 
мистецтво і культура: Науковий 
вісник ОНМА імені А.В. Нежданової. 



№019405; 
Указ 
Президента 
від 
06.03.2020 
№71/2020; 

- доктор 
мистецтвозн
авства за 
спеціальніст
ю 17.00.03 
Музичне 
мистетцво. 
Тема: 
Художньо – 
стильовий 
синтез як 
феномен 
сучасної 
хорової 
творчості. 
Диплом 
доктора 
наук ДД 
№010785 від 
09.02.2021 
року; 

професор 
кафедри 
хорового 
диригування 
Атестат 
професора АП 
№ 002498 від 
09.02.2021 
року.  

контексті актуальних тенденцій 
сучасної хорової творчості. Вісник 
Київського національного 
університету культури і мистецтв. 
Серія: Музичне мистецтво. Київ: 
КНУКІМ, 2020. Т.3, № 1. С. 81 – 94.  

 
Керівництво дисертаціями на здобуття 
вченого ступеня кандидата 
мистецтвознавства 

- Пиж'янова Наталія Володимирівна. 
«Виконавський хоровий 
фольклоризм як історичне 
регіональне явище (на прикладі 
творчої діяльності П. Демуцького)» 
Одеса, вчена рада К 41.857.01 в 
ОНМА імені А.В. Нежданової.. 
Захист відбувся  24.05.2017. 

- Савенко Сергій Миколайович. 
«Конкурсно-фестивальні форми 
хорової творчості: традиційні моделі 
та сучасні тенденції» - Одеса, вчена 
рада Д 41.857.01 в ОНМА імені А.В. 
Нежданової.  Захист відбувся 
28.04.2021 

 
 

Одеса: Астропринт, 2019. Вип. 2 (28). 
С. 5-18. 

5. «Історія єресі» К. Цепколенко в 
контексті актуальних тенденцій 
сучасної хорової творчості. Вісник 
Київського національного 
університету культури і мистецтв. 
Серія: Музичне мистецтво. Київ: 
КНУКІМ, 2020. Т.3, № 1. С. 81 – 94.  

 
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного співавтора); 
Монографії:  

1. Сучасна хорова творчість: 
інтонаційно-експресивний вимір : 
монографія / Є.М. Бондар. – Одеса: 
Астропринт. 2018 – 196 с. 

2. Художньо-стильовий синтез як 
феномен сучасної хорової творчості : 
монографія. Одеса: Астропринт, 
2019. 388 с. 

4) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 



лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 
інших друкованих навчально-
методичних праць загальною кількістю 
три найменування; 
Посібники: 

- Базові теоретичні основи 
спеціальності: хорове диригування. 
Навчально – методичний посібник 
для іноземних студентів. Вип. ІІ - 
Одеса, 2018. – 90 с. 

 
5) захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня; 
Захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня Доктора наук 
Тема: Художньо – стильовий синтез як 
феномен сучасної хорової творчості. Захист 
відбувся 28.12.2020 у спеціалізованій 
вченій раді Д 41.857.01 ОНМА імені А.В. 
Нежданової. 
 
6) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 
Керівництво дисертаціями на здобуття 
вченого ступеня кандидата 
мистецтвознавства 

1. Пиж'янова Наталія Володимирівна. 
«Виконавський хоровий 
фольклоризм як історичне 
регіональне явище (на прикладі 



творчої діяльності П. Демуцького)» 
Одеса, вчена рада К 41.857.01 в 
ОНМА імені А.В. Нежданової.. 
Захист відбувся  24.05.2017. 

2. Савенко Сергій Миколайович. 
«Конкурсно-фестивальні форми 
хорової творчості: традиційні 
моделі та сучасні тенденції» - 
Одеса, вчена рада Д 41.857.01 в 
ОНМА імені А.В. Нежданової.  
Захист відбувся 28.04.2021 

8) виконання функцій (повноважень, 
обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових видань 
України, або іноземного наукового 
видання, що індексується в 
бібліографічних базах; 
наукове керівництво написанням дисертації 
на здобуття наукового ступеня PhD: 
 1.Віла-Боцман О. П. «Творча постать 
диригента-хормейстера: історичні традиції 
хорових шкіл та сучасні тенденції» 
 
10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 
Участь в міжнародних наукових та освітніх 



проектах: 
1. Практичний семінар  (workshop) 

«Болгарская современная хоровая 
музыка» під керівництвом  Г. Андреева 
и В. Георгиевой (Болгарія, м. Балчік, 7-
11 червня 2017); 

2. Міжнародний музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в 
інформаційному контенті 
(пост)сучасності». (2018-2021 ) 

3. Проводила Майстер-клас в рамках 
проекту «Міжнародні майстер-класи 
Кишинів – Одеса»  - 3 червня 2018 р. – 
Сертифікат. 

4. Міжнародний науково-творчий 
семінар за темою «Властивості лідера. 
Мотивація хориста, мотивація 
керівника хору» - 10 – 13 жовтня 2019 
р. – Сертифікат № 0014. 

 
12) наявність апробаційних та/або 
науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової 
або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 
Апробації: 

1. VII Міжнародна наукова конференція 
пам’яті Монюшко (18-20 лютого 
2019, Академія музична в Познані, 
Польща); 



2. Міжнародна науково-творча 
конференція «Явище школи в 
музичному виконавстві та 
музикознавстві : історія та 
сучасність» (30.11 – 01.12.2019. 
ОНМА імені А.В. Нежданової) 

3. Всеукраїнська наукова конференція  
«Синтез мистецтв у сучасних 
соціокультурних процесах» 
(23.12.2020, Національна академія 
мистецтв України) 

 
14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-творчому) рівні); 



керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 
Член журі: 

1. І – ІІІ Міжнародного конкурсу 
«Музичні перлини» (березень 2017, 
2018, 2019,  Одеса);  

2. І Міжнародного хорового фестивалю-
конкурсу «Odessa Cantat»(травень 
2017, Одеса);  

3. VII - VIII Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу народної 



творчості «Червона калина» (червень 
2017, 2018, м. Кривий Ріг); 

4. XXVIІ - XXIV Всеукраїнського 
фестивалю дитячої та юнацької 
творчості «Срібне джерельце» 
(жовтень 2017, 2018, 2019, Кривий 
Ріг); 

5. ХІ  відкритий муніципальний 
фестиваль-конкурс дитячої та 
юнацької творчості «Фонтанська 
весна» – (16-19.05.2018, Одеса); 

6. І Міжнародного фестивалю-конкурсу 
хорової музики «Свято хору 2018» 
(19.05. 2018, м. Бєльци, Молдова) ; 

7. V Міжнародного фестивалю-
конкурсу мистецтв «Musical pearls» 
(Березень 2019, Одеса). 

8. ІI Міжнародний хоровий фестиваль-
конкурс „Sarbatoarea corului”  (19 
травня 2019, Молдова, м. Бельци,  
Державний педагогічний університет 
ім. А. Руссо). 

9. І Всеукраїнського конкурсу хорових 
диригентів імені Дмитра Загрецького 
(6-8- листопада, 2019. Одеса) 

10. I International internet art competition 
«Odessa summer fest 2020» (July 01 – 
03, 2020, Одесса). 

11. IV Міжнародний хоровий фестиваль-
конкурс «Odessa Cantat» - Голова журі 
(29-31.05.2020) 



 
Лауреатські звання: 
Зразковий дитячий хор “Solo musica”: 
− Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

«Голоси Яскравої країни» – І місце 
(Ужгород, Україна, 2016) 

− III Міжнародний хоровий конкурс ім. 
Г. Музическу  – І місце (липень 2016, 
Румунія, м. Ясси) 

− VII Міжнародний хоровий конкурс „A 
ruginit frunza din VII” – І 
місце  (жовтень 2016, Молдова, м. 
Кишинів) 

− І Всеукраїнський конкурс юніорів 
вокально-хорового мистецтва 
«Перлини моєї країни» пам’яті 
Анатолія Авдієвського – ІІ премія 
(листопад 2016, Україна, м. Одеса) 

− VII Міжнародний хоровий конкурс 
„Chernomorski zvutsi”  – спеціальна 
нагорода «Будущее Европы»  (червень 
2017, Болгария, м. Балчик) та Диплом 
від Болгарської хорової спілки. 

− VІІІ Міжнародний хоровий конкурс ім. 
Р. Шумана  – ІІ місце (6-10 червня 
2018. Німеччина, м. Цвіккау) 

− Міжнародний фестиваль-конкурс 
хорової музики «Срібні голоси Нотр-
Дам» – 1 місце (06.05.2019, Франція) 

− ХІV Міжнародний хоровий фестиваль 
різдвяної музики – І місце в категорії 



«Дитячі хори до 16 років» та І місце в 
категорії «Сучасна хорова музика» (5-
8 грудня 2019, м. Братислава, 
Словаччина) 

− І Міжнародний конкурс «Art in 
experience» – І місце (27 – 29.06.2020, 
Македонія) 

− Міжнародний фестиваль 
Colinde,colinde  – Гран-Прі (24.12. 
2020, Кишинів, Молдова) 

− III Міжнародний конкурс для юних 
виконавців різдвяних пісень  - ІІ місце 
в категорії «Сучасна різдвяна музика» 
та ІІ місце в категорії «Різдвяна фольк-
музика» (09.01.2021 р., Даугавпілс, 
Латвія). 

 
хор дівчат «Тоніка»  
− І Міжнародний хоровий фестиваль-

конкурс «Odessa Cantat» –– І премія (5-7 
травня 2017, Україна, м. Одеса) 

 
вокально-хоровий ансамбль студентів  
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського  
− V Міжнародний хоровий форум імені 

А. Авдієвського «Як серцю виспівать 
себе» – – І місце (квітень 2018. Київ, 
НПУ ім. М.П. Драгоманова). 

− I Міжнародний хоровий фестиваль-
конкурс „Sarbatoarea corului”   –– Гран-



Прі (19 травня 2018, Молдова, м. 
Бельци ). 

 
Підготувала студентів-лауреатів: 

1. Ван Ке – І місце в V Міжнародному 
хоровому та диригентському 
конкурсі-фестивалі «Odessa-cantat»  
в номінації «Диригування» (20.05. 
2021, Одеса) 

2. Плотніков Дмитро – ІІ місце в VII 
International аrt competition by video «Art 
World» в номінації «Диригування» 
(04.06 – 21.06 2021, Туреччина). 

3. Бакач Ганна   
- дипломант І Всеукраїнського конкурсу 

хорових диригентів ім. Д. Загрецького 
(Одеса, 2019) 

– ІІ премія в ІІ Міжнародний музичний 
онлайн-конкурс «CA Ave Musica» (15.09  
-30.09.2020, Туреччина)   

− 1 місце у міжнародному конкурсі «New 
year's stars» в номінації «Диригування» 
(02.01.2021 – 14.01 – 2021, Туреччина)  

− 1 місце у IV міжнародном фестивалі 
конкурсі мистецтв  «Musical power» у 
номінації "Диригентське мистецтво" 
(21-23.12.2020,Одеса,  Україна)   

− Гран-Прі XIX Всеукраїнського 
юніорського конкурсу музично-
виконавської майстерності імені 
академіка О.С. Тимошенко в номінації 



«Хорове диригування»  (23-24 квітня, 
2021 р., Ніжин, Україна) 

4. Журавель Арсеній  
- 1 місце XIX Всеукраїнського 

юніорського конкурсу музично-
виконавської майстерності імені 
академіка О.С. Тимошенко в номінації 
«Хорове диригування»  (23-24 квітня, 
2021 р., Ніжин, Україна) 

- 2 місце у відкритому конкурсі хорових 
диригентів (23 травня,  Дніпро)  

5. Телько Анастасія   
– ІІ місце в VII International аrt competition 

by video «Art World» в номінації 
«Диригування» (04.06 – 21.06 2021, 
Туреччина) 

 
Організація заходів: 
− Артистичний директор І 

Всеукраїнського конкурсу юніорів 
вокально-хорового мистецтва пам’яті 
А. Авдієвського «Перлини моєї 
країни» (Одеса, 2016) 

− Член оргкомітету Всеукраїнської 
науково-творчої конференції «Одеська 
хорова школа: традиції та новації» 
(Одеса, листопад, 2016) 

− Член оргкомітету Всеукраїнського 
хорового фестивалю пам’яті К.К. 
Пігрова (Одеса, листопад 2016) 

− Автор ідеї та організатор: Концерт-



присвята до ювілею А.П. Серебрі – (15 
квітня 2019 р., Велика зала ОНМА 
імені А.В. Нежданової). 

− Директор та член оргкомітету І І 
Всеукраїнського конкурсу хорових 
диригентів ім. Д. Загрецького (06-
08.11.2019, Одеса) 

 
19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 

− Членкиня Національної 
Всеукраїнської музичної спілки 
України (2016 р.). 

− Членкиня «Української хорової 
асоціації» (2018 р.). 

 
20) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 
З 2010 по 2019 рр засновник, художній 
керівник та диригент хору хлопчиків 
«Одесит» та хору дівчат «Тоніка» ДМШ 
№4 (м. Одеса) 

Фах 
РТЗ 
пед.практика 

Мурза 
Володим

ир 
Анатолій

ович 

Завідува
ч 
кафедри 
народни
х 
інструме
нтів, 

Одеська 
державна 
консерваторія 
ім. А.В. 
Нежданової, 
1987 р.; 
спеціальність 
«баян»; 

Професор 
кафедри 
народних 
інструментів 
Атестат АП № 
001229, 
виданий 
15.10.2019 

Концертні виступи: 
Сольні концерти (2014-2018 рр.) в 
Україні, Франції, Польщі, Сербії, 
Боснії і Герцеговині, Білорусі, 
Казахстані, Росії, (близько 80) 
м.Ноябрськ, 13.03.2019 
м.Новий Уренгой, 17.03.2019 
м.Надим, 18.03.2019 

Стажування в 
музичній 

академії м. 
Східне 

Сараєво, 
Боснія і 

Герцеговина; 
180 годин, 03 – 

1,14,19,20 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
1. Майстер-класи в Україні (Дніпро, 



Професо
р 

кафедри 
народни

х 
інструме

нтів 

кваліфікації: 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
диригент 
оркестру 
народних 
інструментів 
Диплом ПВ 
№711773 від 
01.06.1987 
Одеська 
державна 
консерваторія 
ім. А.В. 
Нежданової, 
1987 р.; 
спеціальність 
«баян»; 
кваліфікації: 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
диригент 
оркестру 
народних 
інструментів 
Диплом ПВ 
№711773 від 
01.06.1987 

 

 
Народний 
артист 
України 
Посвідчення
 
ПЗ 
№ 0178832 
від 
04.05.2019 

м.Херсон, 25.03.2019 музичне 
училище. 
3 квітня 2019 р. – участь у концерті 
пам'яті Євдокімова В., Касьянова В. 
22 квітня 2019 р. – участь у концерті 
пам’яті видатних педагогів Орлової 
Д., Шишкіна Г., Гриценка А. 
13 квітня 2019, м. Бієліна, Боснія і 
Герцеговина. 06 червня. 2019, Одеса, 
філармонія, велика зала. м. Мозир, 
Білорусь, 28.10.2019 
м. Вітебськ, Білорусь, 29.10.2019 м. 
Солігорськ, Білорусь, 30.10.2019 м. 
Річиця, Білорусь, 03.11.2019 

 
 

17 травня 2019 
р. 

Вінниця, Дрогобич, Кривий Ріг, 
Тернопіль), Польщі (Щецин, Кошалін), 
Сербії (Богатіч), Боснії і Герцеговині 
(Сараєво, Углевик, Бієліна), Білорусі 
(Гомель), Росії (Ростов-на Дону, Курськ), 
2014 – 2018, (близько 20). 
м. Ноябрськ, 14.03.2019, 
Концертний тур (Білорусь) 2019 рік. 
Сольні концерти (2014-2018 рр.) в 
Україні, Франції, Польщі, Сербії, Боснії і 
Герцеговині, Білорусі, Казахстані, Росії, 
(близько 80) 
м.Ноябрськ, 13.03.2019 
м.Новий Уренгой, 17.03.2019 
м.Надим, 18.03.2019 
м.Херсон, 25.03.2019 музичне училище. 
3 квітня 2019 р. – участь у концерті пам'яті 
Євдокімова В., Касьянова В. 
22 квітня 2019 р. – участь у концерті 
пам’яті видатних педагогів Орлової Д., 
Шишкіна Г., Гриценка А. 
13 квітня 2019, м. Бієліна, Боснія і 
Герцеговина.  
06 червня. 2019, Одеса, філармонія, велика 
зала.  
28.10.2019 м. Мозир, Білорусь,  
29.10.2019 м. Вітебськ, Білорусь 
30.10.2019, м. Солігорськ, Білорусь,  
03.11.2019 м. Річиця, Білорусь,  
 

14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 



Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 



виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 
член журі: 
Міжнародний конкурс ім. В.Грідіна, 
м.Курськ, 28.02-4.03.2019; 
Окружний конкурс "Кубок Ямала", 
м.Ноябрськ, 11-14.03.2019; 
Робота в журі міжнародних конкурсів в 
Україні, Польщі, Боснії і Герцеговині, 
Білорусі, Казахстані, Росії, 2013 – 2018, 
(близько 40). Організація та проведення 
Дня баяна і акордеона, Одеса, ДМШ №2, 
26.03.2019 
Міжнародний конкурс «Сучасні ритми», 
м. Кривий Ріг, 05- 07.04.2019; 
Міжнародний конкурс «Дні гармоніки», 
Боснія і Герцеговина, 12- 15.04.2019; 
Міжнародний конкурс «Вічний рух», м. 
Дрогобич, 03-06.05.2019; 
Міжнародний конкурс м. Сараєво, Боснія і 
Герцеговина, 14- 17.05.2019; 
Міжнародний конкурс «Кубок світу», м. 
Шеньчжень, Китай 13- 18.08.2019; 
Міжнародний конкурс «AccoPremium» м. 
Річиця, Білорусь Всеукраїнський конкурс 



«Барви Полтави», 09-10.11.2019. 
 
Підготовка лауреатів міжнародних та 
національних конкурсів 
Серотюк І,. (8 конкурсів), Мурза О.(6), 
Еліассон В.-Д. (Швеція)(2), Талько Б.(1), 
Трикуліч М.(1), Симонян К.(2).; Карен 
Симонян, ім. В. Грідіна, 28.02-4.03.2019, 
2 премія.; Олексій Мурза, м. Вільнюс, 21-
23.03.2019, 2 премія, м. Шеньчжень, 
Китай, 13- 18.08.2019, 4 премія; Артем 
Гордубей, м. Кривий Ріг, «Сучасні 
ритми», 05-07.04.2019, 1 премія, м. 
Бієліна, Боснія і Герцеговина, 12- 
15.04.2019, 1 премія; Юрій Сарапульцев, 
м. Річиця, Білорусь, 31.10- 
03.03.2019, 2 премія 
Підготовка та проведення сольних 
концертів студентів: Серотюк І,. Мурзи О., 
Еліассона В.-Д., Талько Б., Трикуліч М., 
Симоняна К., (біля 20); м. Черкаси, 
музичне училище, 20.02.2019; ОНМА, 
В.зал, 6.03.2019; м.Київ, День 
українського баяна, 16.03.2019; м.Черкаси. 
 

19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 
Голова Одеського обласного відділення 
Всеукраїнської Асоціації баяністів-
акордеонівстів. 
 



20) досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 
Соліст Одеської обласної філармонії за 
сумісництвом (по теперішній час) 

Фах РТЗ 
пед.практи

ка 

Муляр 
Павло 
Михайл

ович 

професор 
кафедри 

спеціальног
о 

фортепіано 

Одеська 
державна 
консерваторія 
імені 
А.В.Неждано
вої 
1993 
спеціальність 
«фортепіано» 
Каліфікації 
Концертний 
виконавець, 
викладач, 
концертмейст
ер, артист 
камерного 
ансамблю. 
Диплом НВ 
№893459 

 

Вчене 
звання 
доцента 
Диплом
 
№ 
12ДЦ02878
6 від 
10.11.2011 
Кандидат 
мистецтвоз
навства, 
17.00.03 
«Музичн
е 
мистецтв
о». 
Диплом № 
ДК 054960
 
від 
14.10.2009 
Тема: 
«Стиль 
твору і 
виконавської 
інтерпретац
ії в аспекті 
взаємодії 
класичного 

Керівництво дисертаціями на здобуття 
вченого ступеня кандидата 
мистецтвознавства 
Юй Ле «Феномен останніх сонат 
Л.Бетховена, Ф. Шопена, Ч. Айвза, О. 
Скрябіна в інтеріоризації стильових 
етапів композиторської творчості» 
19.10.2018 року 
Чабан Т.І. ««Стильові засади 
символізму в сонатах 
західноукраїнських композиторів кінця 
ХІХ-першої половина ХХ століття» 
23.10.2019 року 
Стаття: 
Архаїчні передумови першомузичної 
творчості та її пролонгації у 
виконавство. Віскник НАКККіМ. 
Науковий журнал. Київ: Міленіум, 
2018. Вип №3. С. 321-326 
«Масова та елітарна культура: 
соціально – філософський аналіз 
сучасних тенденцій у контектсі 
музичних явищ»  International Scientific 
Journal “Internauka” 
https://doi.org/10.25313/2520-2057-
2021-3 
 
 

Сертифікат 
№115 
Стажування у 
рамках 
міжнародного 
музикознавчог
о семінару 11-
17 червня 2018 
року, 
загальною 
кількістю 72 
години 

 

1, 3,6,8,10,12, 14,19 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 
Архаїчні передумови першомузичної 
творчості та її пролонгації у виконавство. 
Віскник НАКККіМ. Науковий журнал. 
Київ: Міленіум, 2018. Вип №3. С. 321-326 
«Масова та елітарна культура: соціально – 
філософський аналіз сучасних тенденцій у 
контектсі музичних явищ»  International 
Scientific Journal “Internauka” 
https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-3 
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше 5 авторських аркушів), 
в тому числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного співавтора); 
Класичні та акласичні стильові тенденції у 
фортепіанному мистецтві. Навчально-
методичний посібник. Одеса: Астропринт, 
2016. – 144с. 



та 
акласичног
о в 
фортепіанн
ом у 
мистецтві» 
Атестат 
професора 
АП 
№001073 
від20.06.2019 
Почесне 
звання 
заслуженог
о діяча 
мистенцтв 
України
 
ПЗ 
№014003 
від 
23.08.2018 

6) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 
Керівництво дисертаціями на здобуття 
вченого ступеня кандидата 
мистецтвознавства 
Юй Ле «Феномен останніх сонат 
Л.Бетховена, Ф. Шопена, Ч. Айвза, О. 
Скрябіна в інтеріоризації стильових етапів 
композиторської творчості» 19.10.2018 
року 
Чабан Т.І. ««Стильові засади символізму в 
сонатах західноукраїнських композиторів 
кінця ХІХ-першої половина ХХ століття» 
23.10.2019 року 
8) виконання функцій (повноважень, 
обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових видань 
України, або іноземного наукового 
видання, що індексується в 
бібліографічних базах; 
Керівництво науково-творчою темою 
аспіранта ступеня доктора мистецтва 
Кочнєва В. «Соната як предмет 
виконавської академічної інтерпретації» 
 
10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 



міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 
Міжнародний семінар Метнерфест 3-
5.10.2019 
12) наявність апробаційних та/або 
науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової 
або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 
Міжнародна науково-творча конференція 
«Трансформація музичної освіти і 
культури: традиція та сучасність»  - Одеса, 
2016. Тема: «Пам’яті       Л.Н. Гінзбург – 
педагога і виконавця».  
Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасні проблеми 
виконавської підготовки викладачів 
мистецьких дисциплін» – Херсон, 2016. 
Тема: «Стильові особливості Рапсодії С. 
Рахманінова». 
 Міжнародна конференція-семінар «Схід - 
Захід: культура та музика». – Одеса, 2017. 
Тема: «Сонати С. Рахманінова: між 
європейським Заходом та Сходом».I 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Мистецька освіта: теорія, 
методологія, технології», Кривий Ріг – 
2017. Тема: «Исполнительские стили, как 
музыковедческая категория». 
Міжнародна науково-творча конференція 
«Трансформація музичної освіти і 



культури: традиція та сучасність». – Одеса, 
2014 – головуючий на Засіданнях. 
Міжнародна науково-творча конференція 
«Трансформація музичної освіти і 
культури: традиція та сучасність». – Одеса, 
2020. Тема: «Метафізика мистецьких 
поколінь: ритм класичних-акласичних епох 
у виконавстві (актуальний аспект)» 
Міжнародний дистанційний музикознавчий 
семінар «Музикознавче слово в 
інформаційному контенті (пост) 
сучасності», Одеса, 2020. 
 
14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 



третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 
Організатор та член дирекції 
міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів: 
1. Започаткував конкурс студентів та 
аспірантів ОНМА пам’яті Заслуженої 
артистки України, професора Гінзбург Л.Н.  
2. Директор по роботі з учасниками та 
членами журі міжнародного конкурсу 



піаністів пам’яті  Е.Г. Гілельса. 
3. Член дирекції фестивалю-конкурсу 
піаністів мистецьких навчальних закладів 
Південноукраїнського регіону пам’яті 
Заслуженої артистки України, професора 
Л.Н. Гінзбург. 
Організатор та автор мистецьких 
проектів: 
1. Цикл мистецьких акцій «Концерт 
концертів». 
2. Цикл фортепіанних концертів «По 
чорним і білим» (на базі ОНМА імені А.В. 
Нежданової). 
3. Цикл ювілейних пам’ятних 
концертів «Золоте сторіччя» (концерти 
пам’яті Е. Гілельса, С. Ріхтера, Л. Гінзбург, 
С. Могилевської). 
4. Учасник Міжнародного 
мистецького проекту «Метнер фест ХХІ». 
Проведені майстер-класи: 
1. Миколаївський коледж культури і 
мистецтва (2019 рік) 
2. Херсонський коледж культури і 
мистецтва (2020 рік) 
лауреати міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів, фестивалів): 

 
Анастасія Муляр, лауреат конкурсів: 
1. Міжнародний конкурс  «Мистецтво 
ХХІ століття» – Київ 2016, 2019; 
2. Конкурс студентів та аспірантів 



пам’яті Заслуженої артистки України Л.Н. 
Гінзбург - Одеса, 2017; 
3. Міжнародний конкурс «Peace and 
Friendship» - Дания, Копенгаген, 2018; 
4. Міжнародний конкурс «Monaco 
star» - Монако, Монте-Карло, 2018; 
5. Міжнародний конкурс «Hola, 
Espana» - Іспанія, Валенсія, 2018; 
6. Міжнародний конкурс «Le saison 
stars au Brussel» - Бельгія, Брюссель, 2019. 
7.  Гран прі міжнародного конкурсу  
Ca Novа (Турція);  
8. 1 премія Міжнародного конкурсу 
«Estrellas brillantes» (Іспанія) 
Олена Хіль, лауреат конкурсів: 
1. Всеукраїнський конкурс імені С.С. 
Прокоф’єва – Київ, 2019. 
Єлизавета Стогнієнко, лауреат 
конкурсів: 
1. Міжнародний конкурс «Мистецтво ХХІ 
століття» – Київ, 2018; 
Буркацька Іванна, лауреат: 
1. Міжнародний конкурс  «Мистецтво 
ХХІ століття» – Київ, 2017; 
2. ІІ Міжнародний конкурс-фестиваль 
мистецтв «Станкович-фест» -Україна, 
2018.                                                                                                                   
Ільчук Анна, лауреат: 
1. Міжнародний конкурс  «Мистецтво 
ХХІ століття» – Київ, 2018; 



2. Перший всеукраїнський конкурс 
піаністів «Piano.ua» – Київ, 2018. 
Андрійців Ольга, лауреат: 
1. Міжнародний конкурс «Prize of 
Lanciano» – Італія, 2018. 
Чжан Тяньтянь, дипломант та 
лауреат: 
1. Всеукраїнський конкурс імені С.С. 
Прокоф’єва – Київ, 2019. 
2. Міжнародний конкурс  «Мистецтво ХХІ 
століття» – Лоніго, Італія, 2019. 
3. Міжнародний конкурс  «Мистецтво ХХІ 
століття» – Відень, Австрія, 2019. 
Дерехович Лідія, лауреат: 
Міжнародний конкурс «Мистецтво 
ХХІ століття» – Київ, 2019. 
Стоянова І. ,лауреат 2 премії 
міжнародного конкурсу Ca Novа 
(Турція), 

 
19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 
1. Член Національної Всеукраїнської 
музичної спілки України. 
2. Член міжнародного об’єднання 
асоціації «Мистецтво та освіта XXI 
століття». 
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Нежданової, 
2010, 

Спеціальність 
«музичне 
мистецтво», 

Кваліфікація: 

Концертий 
виконавець, 
концертмейст
ер, артист 
камерного 
ансамблю, 
викладач з 
класу 
фортепіано 

Диплом СК 
№37388936 

Одеський 
регіональний 
інститут 
державного 
управління 
при 
президентові 
України 

Диплом 
магістра з 
відзнакою 
М19 
№138721 від 

17.00.03 
«Музичне 
мистецтво» 

тема: «Тема 
дитинства 
юнацтва як 
фактор 
жанрової 
типології 
фортепіанного 
концерту у 
вітчизняній 
музиці ХХ 
століття») 

Диплом ДК 
№032294 

15.12.2015 
року 

Century»/ О. Khil // Вісник 
Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв: наук. журнал. – К. 
: Міленіум, 2017. – Вип.№4. – С. 222-
229. 

Хіль О.М. Перший фортепіанний 
концерт С. Прокоф’єва в 
направленності на актуальне 
інтонаційне рішення / О. Хіль // 
Міжнародний вісник: культурологія, 
філологія, музикознавство. – К. : 
Міленіум, 2016. – Вип.І(6). – С. 174-
179. 

Khil O. «Childhood-Youthhood» as 
Special Psychocultural Category and Its 
Special Mission in Culture and Art of XX 
Century» //Proceedings of the second 
International Scientific fnd practical 
conference. Topical problems of modern 
science. Warcaw, Poland. Vol 4, 2017  

Оksana Zhukova, Oleksandr Kvalenko, 
Olena Khil, Liudmyla Ovsiankina 
«Innovative Technologies in Higher 
Education: Social Policy and 
Development of International 
Cooperation» REVISTA GEINTEC-
GESTAO INOVACAO E 
TECNOLOGIAS (Management, 
Innovation and Technologies)  
DOI:  
https://doi.org/10.47059/revistageintec.v1
1i3.1995 
 

innovative 
Methods and 
Technologies of 
Teaching: The 
Newest in the 
European 
Educational 
Practice» 
Реєстраційний 
номер 
сертифікату 
КРК 19/40 від 
25.01.2019 

180 годин (6 
кредитів 
ЄКТС) 

України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 

Khil O. «Childhood-Youthhood» as Special 
Psychocultural Category and Its Special 
Mission in Culture and Art of XX Century»/ 
О. Khil // Вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв: наук. 
журнал. – К. : Міленіум, 2017. – Вип.№4. – 
С. 222-229. 

Хіль О.М. Перший фортепіанний концерт 
С. Прокоф’єва в направленності на 
актуальне інтонаційне рішення / О. Хіль // 
Міжнародний вісник: культурологія, 
філологія, музикознавство. – К. : Міленіум, 
2016. – Вип.І(6). – С. 174-179. 

Khil O. «Childhood-Youthhood» as Special 
Psychocultural Category and Its Special 
Mission in Culture and Art of XX Century» 
//Proceedings of the second International 
Scientific fnd practical conference. Topical 
problems of modern science. Warcaw, Poland. 
Vol 4, 2017  

https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.1995
https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.1995


31 грудня 
2019 року. 
Присвоєно 
кваліфікацію: 
магістр за 
спеціальніст
ю 281 
Публічне 
управління та 
адмініструван
ня 

Лауреат Всеукраїнського конкурсу 
імені С. Прокоф’єва – 3 премія.  

Лауреат Міжнародного конкурсу «Art 
in Experience» - 3 премія 

 

Оksana Zhukova, Oleksandr Kvalenko, Olena 
Khil, Liudmyla Ovsiankina «Innovative 
Technologies in Higher Education: Social 
Policy and Development of International 
Cooperation» REVISTA GEINTEC-
GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS 
(Management, Innovation and Technologies)  
DOI:  
https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.
1995 
 

Внесок українських авторів в розвиток 
дитячо-юнацької музики в ХХ столітті (на 
прикладі аналізу фортепіанного концерту 
В. Косенка) Мистецтвознавчі записки: Зб. 
наук. праць. Вип. 34. Київ: Міленіум, 2018. 
С.241-249 

4) наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 
інших друкованих навчально-
методичних праць загальною кількістю 
три найменування; 

Для студентів ОНМА спеціальності 
025«Музичне мистецтво», спеціалізації 
«Фортепіано» (магістри) Робоча програма з 
фаху. Одеса, С.9 (у співавторстві з проф. 
Муляром П.М. та проф. Михайловою Н.П.) 

https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.1995
https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i3.1995


Для студентів ОНМА спеціальності 
025«Музичне мистецтво», спеціалізації 
«Фортепіано» (бакалаври) Робоча програма 
з фаху. Одеса, С.27 (у співавторстві з проф. 
Муляром П.М. та проф. Михайловою Н.П.) 

Для студентів ОНМА спеціальності 
025«Музичне мистецтво», спеціалізації 
«Фортепіано» (бакалаври) Робоча програма 
з органу. Одеса, С.13 (у співавторстві з 
проф. Муляром П.М. та проф. 
Михайловою Н.П.) 

7) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 

Участь у разовій спец.раді по захисту 
дисертації на здобуття ступеня доктора 
філософії Кучми Н.П. у Львівській 
національній музичні академії імені М.В. 
Лисенка. 

8) виконання функцій (повноважень, 
обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта 
(рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових видань 
України, або іноземного наукового 
видання, що індексується в 
бібліографічних базах; 



Керівництво здобувачем ступеня доктор 
філософії Лю Цзеюй Тема: «Особливості 
трактовки сонатної форми у композиторів 
класиків» 

9) робота у складі експертної ради з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої 
експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або у складі 
Акредитаційної комісії, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій 
(підкомісій) з вищої або фахової 
передвищої освіти МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертних рад органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із 
здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю); 

Участь у здійсненні планових та 
позапланових перевірках у складі комісій 
Державної служби якості освіти 
(Дніпропетровська академія музики 
ім.Глінки, вересень 2019 рік; Закарпатська 
академія мистецтв, листопад 2019 рік; 
Харківський національний університет 
імені Каразіна, березень 2020 рік, 



Львівський національний університет 
безпеки життєдіяльності, червень 2021 рік) 

Участь у складі експертних груп НАЗЯВО 
(Член ЕГ Вінницький національний 
педагогічний університет, керівник ЕГ 
Хмельницький музичний  коледж 
ім.Заремби, член ЕГ Львіська національна 
музична академія імені М.В. Лисенка) 

10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 

Міжнародний семінар Метнерфест 3-
5.10.2019 
Міжнародний музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в інформаційному 
контенті (пост)сучасності». (2019-2021 ) 
 
Участь у міжнародному проєкті Erasmus+ 
620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA 
 
12) наявність апробаційних та/або 
науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової 
або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 

Первый фортепианный концерт С. 
Прокофьева и его интерпретации 
Матеріали Міжнародної науково-творчої 
конференції «Мистецька освіта в 



культурному просторі України ХХІ 
століття». Київ – Одеса, 2015 
 
Маркетингові комунікації в системі вищої 
мистецької освіти 
Публічне управління: традиції, інновації, 
глобальні тренди : матеріали 
Всеукраїнської наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю. 11 жов. 2019 р. – Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2019. – с. 143-144. 
 
Офіційний сайт як канал маркетингових 
комунікацій мистецьких закладів вищої 
освіти. Теорія та практика публічного 
управління та адміністрування у ХХІ 
сторіччі: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-
практ. конф. здобувачів вищої освіти та 
молодих вчених за міжнар. участю 22 лист. 
2019р. – Київ : НАДУ, 2019.-с.113-115 
 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасні проблеми 
виконавської підготовки викладачів 
мистецьких дисциплін». – Херсон, 2016. 
Тема: «Шляхи покращення якості наукових 
досліджень в галузі мистецтва» 
 
Міжнародна науково-творча конференція 
«Трансформація музичної освіти і 
культури: традиція та сучасність». – Одеса, 
2016. Тема: «Дитинство-юність в музиці як 
предмет сучасного мистецтвознавства» 
 
Міжнародна наукова-творча конференція 
«Музичне мистецтво та культура: Захід-



Схід». – Одеса, 2017. Тема: «Фортепіанний 
дитячий-юнацький концерт як явище 
східноєвропейської музики» 
 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Мистецька освіта: теорія, 
методологія, технології». – Кривий Ріг, 
2017. Тема: Детская тема в искусстве 
рококо как актуальное современное 
художественное достояние» 
 
Proceedings of the II International Scientific 
and  Practical Conference "TOPICAL 
PROBLEMS OF  MODERN SCIENCE" – 
November 18, 2017,  Warsaw, Poland. Тема: 
«Childhood-Youthhood» as Special 
Psychocultural Category and Its Special 
Mission in Culture and Art of XX Century» 
 
Міжнародна науково-творча конференція 
«Трансформація музичної освіти і 
культури: традиція та сучасність». – Одеса, 
2018. Тема: «Внесок українських авторів у 
развиток дитячо-юнацької музики у ХХ 
столітті (на прикладі фортепіанного 
концерту В. Косенко» 
 
Міжнародна мультидисциплінарна наукова 
конференція «Zaburzenia w procesie 
educacji». – Польща, м. Ченстохова, 2019.                           
Тема: «Priorities for the development of higher 
artistic education in the context of the 
European integration».  
 
Міжнародний музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в інформаційному 



контенті (пост) сучасності». – Україна, 
Одеса, 2019.               Тема: «Менеджмент 
мистецького проекту».  
Всеукраїнська науково-практична 
конференція з міжнародною участю 
«Публічне управління: традиції, інновації, 
глобальні тренди». – Україна, Одеса, 2019. 
Тема: «Маркетингові комунікації в системі 
вищої мистецької освіти».  
 
ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція здобувачів вищої освіти та 
молодих вчених з міжнародною участю 
«Теорія та практика публічного управління 
та адміністрування у ХХІ сторіччі». – 
Україна, Київ, 2019. Тема доповіді: 
«Офіційний сайт як канал маркетингових 
комунікацій мистецьких закладів вищої 
освіти».  
 
Науково-практичний семінар «Проблеми 
забезпечення якості вищої освіти в 
Україні». – Україна, Одеса, 2019. Відкрита 
лекція для кафедри гуманітарних та 
соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ 
на тему «Державна служба якості освіти 
України. Інституційний аудит».  
 
Спікер на Першому всеукраїнському 
круглому столі «Сучасні виклики 
мистецькій освіті: реалії, прогнози, 
стратегії подолання» 22-23 травня 2021 
року тема доповіді: «Якість вищої освіти 
та інформаційне забезпечення в  
період пандемії» 



14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 



Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 

Лауреати міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів: 

Яцула Ганна, лауреат: 
1. Інтернаціональний конкурс 

мистецтв «Musical South Palmyra», І 
премія, 2017 рік; 

2. Інтернаціональний конкурс 
мистецтв «Musical South Palmyra», І 
премія, 2018 рік; 

3. Всеукраїнський конкурс «Musical 

Perls» ІІ премія, 2018 рік; 

4. Регіональний конкурс «С.Bechstein» 

ІІІ премія, 2018 рік. 

5. Регіональний конкурс «Різдво-

фест», І премія, Одеса, 2020 рік. 



6. Міжнародний конкурс «Art in 

experience 2020», Македонія, І 

премія 

7. Міжнародний конкурс, Белград, 

Сербія, І премія, 2020 рік 

8. Міжнародний конкурс «Ca Nova», 

Туреччина, І премія , 01.02 2021 

року 

Шульга Інга, лауреат: 

1. Інтернаціональний конкурс 
мистецтв «Musical South Palmyra»,                      
ІІ премія, 2018 рік. 

2. Інтернаціональний конкурс 

мистецтв «Diamants de talent», ІІ премія, 

2021 рік. 

3. Міжнародний конкурс 

«Soloviov Art», І премія, Київ, жовтень 2020 

Вольвак Олексій, лауреат: 
1. Міжнародний конкурс «New Year’s 

Consonance», Гран прі, 2018 рік. 
Лю Цзеюй, лауреат: 

1. Регіональний конкурс «Різдво-

фест», І премія, Одеса, 2020 рік. 



2. Міжнародний конкурс «Ca Nova», 

Туреччина, І премія , 01.02 2021 

року 

Добруха Валерія, лауреат: 

1. Регіональний конкурс «Різдво-

фест», ІІ премія, Одеса, 2020 рік. 

Лі Юйїн, лауреат: 

1. Інтернаціональний конкурс 

мистецтв «Diamants de talent», ІІ премія, 

2020 рік. 

2. Міжнародний конкурс «Ca Nova», 

Туреччина, ІІ премія , 01.02 2021 року 

Ву Боао, лауреат: 

 1. Міжнародний конкурс «Ca Nova», 2 

премія Туреччина, 01.02 2021 року 

Член журі міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів, зокрема: 

Інтернаціональний конкурс мистецтв 
«Musical South Palmyra» (2017, 2018, 2019)  
Всеукраїнський конкурс «Musical Perls» 
(2018, 2019) 
Міжнародний конкурс «Musical Power» 
(2018,2019,2020). 
ІІ Інтернаціональний конкурс мистецтв 
«Music modern» (2018) 



I International internet art competition 
«Diamants de talent» (2019) 
Перший інтернаціональний інтернет 
конкурс мистецтв «Odessa summer fest 
2020» 
 I International Distance-Competition of piano 
and concertmaster art. Одеса, Україна (2020) 
І Міжнародний дистанційний конкурс 
«ChristmasFest» січень 2021  
ІІ Міжнародний конкурс Ca Nova 
(Туреччина - Україна) лютий 2021. 
ІІ міжнародний дистанційний конкурс 
фортепіанної та концертмейстерської 
майстерності. Травень 2021. 
 
Член дирекції:  

1. фестивалю-конкурсу 
піаністів мистецьких навчальних закладів 
Південноукраїнського регіону пам’яті 
Заслуженої артистки України, професора 
Л.Н. Гінзбург;  

2. кафедрального конкурсу 
студентів та аспірантів пам’яті Заслуженої 
артистки України, професора Л.Н. Гінзбург. 
19) діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 

Член Ради молодих митців при 
Міністерстві культури та 
інформаційної політики 



спеціальні
сть, 

педагогічн
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практика, 
виконавсь

ка 
практика, 

творча 
майстерніс

ть 

Буркаць
кий 

Зіновій  

Павло
вич 

Завідува
ч 

кафедри 
духових 

та 
ударних 
інструме

нтів 
Професо

р 
кафедри 
духових 

та 
ударних 
інструме

нтів 

Одеська 
державна 
консерваторія 
ім. 
А.В.Неждано
вої 
Спеціальність
: «кларнет» 
Кваліфікація: 
соліст 
оркестру, 
викладач. 
Диплом ПВ 
№ 711635 від 
13.04.1989р. 

 

Кандидат 
мистецтвознав
ства. 
Спеціальність 
17.00.03 
«музичне 
мистецтво» 
(тема: 
«Інструктивно
-художній 
матеріал в 
системі 
формування 
майстерності 
кларнетиста» 
Диплом ДК 
№027638 (від 
09.02.2005 р.) 

Доцент 
кафедри 
духових  і 
ударних 
інструменті
в атестат 
02 ДЦ № 
012225 від 
25.02.2006р 

Професор 
кафедри 
духових та 
ударних 
інструментів 

Публікації: 

Характерні види техніки у творах 
пограниччя класицизму і роматизму: 
Вісник НАКККіМ; гол. ред. 
В.Д. Шульгіна. Київ: 2018. Вип. 3. С. 
262-266. 

Мистецька освіта: проблеми і 
перспективи розвитку в контексті 
європейської інтеграції: збірник 
наукових праць / за заг. Редакцією І. В. 
Баладинської, Н. Є. Колесник. – 
Житомир: ФОП «Н. М. Левковець», 
2017. - 210 с. 

Інструктивний матеріал (гами, вправи, 
етюди) у системі формування 
майстерності кларнетиста: збірник 
наукових праць / гол. ред. 
Г.К. Конторчук –  Житомирського 
державного університету ім. 
І.Я. Франка; Житомир: 2017. С. 192-
198. 

Инструктивные этюды в творческой 
работе духового отдела ОНМА им. 
А.В. Неждановой: Музичне мистецтво і 
культура. Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В. Нежданової; гол. ред. О.В. Сокол. 
Одеса: Астропринт, 2018. Вип. 25. С. 
279-291. 

Кларнетовый репертуар ХХ века в 
трактовке его багатств 

5-8 грудня 2018 
–   сертифікат 
проходження 
стажування в 
Варшаві.     
Європейський 
університет. 

180 годин (6 
кредитів 
ЄКТС) 

 

1,6,10,14 
1) наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань 
України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 

Характерні види техніки у творах 
пограниччя класицизму і роматизму: 
Вісник НАКККіМ; гол. ред. В.Д. Шульгіна. 
Київ: 2018. Вип. 3. С. 262-266. 

Мистецька освіта: проблеми і перспективи 
розвитку в контексті європейської 
інтеграції: збірник наукових праць / за заг. 
Редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. 
Колесник. – Житомир: ФОП «Н. М. 
Левковець», 2017. - 210 с. 

Інструктивний матеріал (гами, вправи, 
етюди) у системі формування майстерності 
кларнетиста: збірник наукових праць / гол. 
ред. Г.К. Конторчук –  Житомирського 
державного університету ім. І.Я. Франка; 
Житомир: 2017. С. 192-198. 

Инструктивные этюды в творческой работе 
духового отдела ОНМА им. 
А.В. Неждановой: Музичне мистецтво і 
культура. Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В. Нежданової; гол. ред. О.В. Сокол. 
Одеса: Астропринт, 2018. Вип. 25. С. 279-
291. 

Кларнетовый репертуар ХХ века в 



АП № 001396 
від 16.12.2019 
року, виданий 
міністерством 
освіти і науки 
України 

Заслужени
й діяч 
мистецтв 
України  
П З 
№019375 
від 
03.11.2019 
року 

инструменталистами Одессы: Музичне 
мистецтво і культура. Науковий вісник 
ОНМА ім. А.В. Нежданової; гол. ред. 
О.В. Сокол. Одеса: Астропринт, 2018. 
Вип. 26.  С. 214-225. 

Досвід віртуозного інструменталізму 
ХІХ століття у формуванні 
майстерності сучасного кларнетиста: 
Вісник НАКККіМ; гол. ред. 
В.Д. Шульгіна. Київ: 2018. Вип. 1. С. 
138-143. 

Кларнетовий репертуар в канун та на 
початку ХХ століття:  Музичне 
мистецтво і культура. Науковий вісник 
ОНМА ім. А.В. Нежданової; гол. ред. 
О.І. Самойленко. Одеса: 2019. Вип. 28. 
С. 279-292. 

 

 

трактовке его багатств инструменталистами 
Одессы: Музичне мистецтво і культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В. Нежданової; гол. ред. О.В. Сокол. 
Одеса: Астропринт, 2018. Вип. 26.  С. 214-
225. 

Досвід віртуозного інструменталізму ХІХ 
століття у формуванні майстерності 
сучасного кларнетиста: Вісник НАКККіМ; 
гол. ред. В.Д. Шульгіна. Київ: 2018. Вип. 1. 
С. 138-143. 

Кларнетовий репертуар в канун та на 
початку ХХ століття:  Музичне мистецтво і 
культура. Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В. Нежданової; гол. ред. 
О.І. Самойленко. Одеса: 2019. Вип. 28. С. 
279-292. 
 
«Мистецька освіта: проблеми і перспективи 
розвитку в контексті європейської 
інтеграції: збірник наукових праць / за 
загальною редакцією І. В. Баладинської, Н. 
Є. Колесник. – Житомир: ФОП «Н. М. 
Левковець», 2017. – 210 с. 

6) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня; 

Муєдінов Ділявер Меметович, тема роботи: 
«Нетрадиційні виконавські прийоми на 
трубі в контексті історико-художнього 



розвитку» (м. Харків 02.10. 2017, науковий 
керівник – Буркацький З. П. 

10) участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність 
звання “суддя міжнародної категорії”; 

Міжнародний музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в інформаційному 
контенті (пост)сучасності». (2018 р.) 
14) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став 
призером або лауреатом Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі 
організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення 
провадження освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став 
призером або лауреатом міжнародних 



мистецьких конкурсів, фестивалів, 
віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу 
та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу; 

Артистичний директор Всеукраїнського 
конкурсу молодих виконавців на духових 
інструментах на честь професора К.Е. 
Мюльберга. 
Артистичний директор Всеукраїнського 
конкурсу молодих виконавців на мідних 
духових та ударних інструментах пам’яті 
професора Л.Я. Могилевського. 
Член дирекції Міжнародного конкурсу-
фестивалю «Сонячні кларнети» (м. 



Житомир). 
Член дирекції Всеукраїнського фестивалю 
камерної музики імені професора В.П. 
Повзуна. 
Член дирекції Інтернаціонального 
Українського музичного конкурсу пам’яті 
М.І. Спазіто. 
Член журі багатьох Міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсів. 
Також являється організатором та автором 
мистецьких проектів таких як: 
Цикл концертів ансамблів кафедри 
духових та ударних інструментів Одеської 
національної музичної академії імені А.В. 
Нежданової. 
Цикл концертів пам’яті (К.Е. Мюльберга, 
В.П. Повзуна, В.Ф. Готчева, В.П. 
Базилевич, М.К. Генарі). 
Репертуарний список Зіновія Буркацького 
включає в себе таких композиторів: В.А. 
Моцарт, К.М. Веберн, Л. Шпор, Г. Манн, 
П.І. Чайковський, К. Дебюссі, Є. Бозза, І. 
Оленчик, Ш. Давидов, Дж. Россіні, Дж. 
Верді, Ф. Пуленк, Й. Брамс, В. Поляков, Л. 
Вайнер, Т. Олах, І. Стравінський, Ф. 
Розетті, А. Блох, Ф. Данці, І. Моцці, К. 
Сен-Санс, Я. Стамиць, А. Рабо, А. 
Массаже, Л. Руфф, Е. Габлер, Е. Каваліні, 
К. Крупінський, С. Василенко, Л. Колодуб, 
Р. Димчишин, Л. Ревуцький, Є. Станкович, 



Е. Успенський, Ю. Гомельська, М. 
Лисенко, Я. Верещагін. 
 

Особи, які працюють за суміщенням 
Професійні 
засади 
вищої 
музичної 

освіти 

Шип 
Сергій 
Васильович 

професор 
кафедри 

теорії 
музики та 
композиції 

Одеська 
державна 

консерваторія 
імені А.В. 

Нежданової,1973 
рік. 

Диплом з 
відзнакою У 

№886929  
кваліфікації: 

музикознавць, 
викладач 
музично – 

історичний та 
музично – 

теоретичних 
дисциплін, 

лектор 

Диплом 
доктора наук 
ДД 002809, 
виданий 
09.04.2003, 
Диплом 
доктора наук 
ДД 002809, 
виданий 
09.03.2003, 
Диплом 
кандидата наук 
ИC 000634, 
виданий 
18.03.1981, 
Атестат 
доцента 
ДЦ 083519, 

виданий 
28.08.1985 

S. Shyp. Semiological approach 
to the training of future teachers 
of music and choreography. 
Матеріали VІ міжнародної 
наукової 
конференції "Modern Tendencies in 
the Pedagogical Science of Ukraine 
and Israel: The way of untegration. 
Issue №6. 
- Ariel: Ariel University, 2015. - 
P.349-355. 
Введение в теорию 
художественных стилей. 
Монографія- Одеса : 
Науковець, 2015 
Категория духовной музики в 
педагогическом аспекте. 
Професійна мистецька освіта і 
художня культура: виклики ХХІ 
століття // 
Матеріали ІІ Міжнародної 
науково- практичної 
конференції. 14-15 квітня 2016 
р. – Київ: НМЦ Видавн. 
діяльності Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка. – С. 329-338. 
Музыкальное мышление как 

Сертифікат 
Стажування у 
рамках 
міжнародного 
музикознавчого 
семінару 
«Музикознавче 
слово в 
інформаційному 
контенті 
(пост)сучасності»  
22-24 червня 
2021 року, 
загальною 
кількістю 30 
академічних 
години (1 кредит 
ЄКТС) 

 

1,3, 7, 12.19 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових 
видань України, до 
наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core 
Collection; 
Музыкальное мышление как 
приблизительные измерения и 
расчетные операции. Δόζα / 
Докса. Збірник наукових праць 
з філософії та філології. Вип. 2 
(24). Герменевтика тексту та 
герменевтика долі. – Одеса: 
«Акваторія», 2015. – С. 258-272.  
Что такое «музыкальное 
произведение»? Науковий 
часопис НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 14. Теорія і 
методика мистецької освіти : 
Збірник наукових праць. – 
Випуск 18 (23). 
– К. : НПУ ім.. М.П, 
Драгоманова, 2015. – С. 
8-13.  
Полифункциональность 



приблизительные измерения и 
расчетные операции. Δόζα / 
Докса. Збірник наукових праць з 
філософії та філології. Вип. 2 
(24). Герменевтика тексту та 
герменевтика долі. – Одеса: 
«Акваторія», 2015. – С. 258-272.  
Что такое «музыкальное 
произведение»? Науковий 
часопис НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Серія 14. Теорія і 
методика мистецької освіти : 
Збірник наукових праць. – 
Випуск 18 (23). 
– К. : НПУ ім.. М.П, 
Драгоманова, 2015. – С. 8-
13.  
Категория духовной 
музыки в педагогическом 
аспекте. Професійна 
мистецька освіта і художня 
культура: виклики ХХІ століття. 
Матеріали ІІ Міжнародної 
науково- 
практичної конференції. 14-15 
квітня 2016 р. / МОН України, 
Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка та 
ін.. ; за аг. ред.. Огнв’юка В.О. – 
К. : , м.Київ : Київ. ун-т ім.. Б. 
Грінченка, 2016. – С. 329-339. 
О значении понятия 

артефактов изобразительной 
деятельности первобытного 
человека 
(педагогический аспект) 
.Актуальні питання мистецької 
освіти та виховання : збірник 
наукових праць : вип. 1 (7) / 
гол. ред. Ніколаї Г. Ю. – Суми : 
видав.- виробниче 
підприємство «Мрія», 2016. – 
С. 30- 40 0,8 
Ноты как семиотический 
феномен в типологическом 
аспекте (опыт классификации 
знаков музыкального письма) . 
Ars inter Culturas. Nr. 
5. – Słupsk; Academia Pomorska 
w Słupsku, 2016. – С. 335-348. 1 
Таємничий хронотоп (роздуми 
про концепцію музичного 
простору- часу в працях Н. О. 
Герасимової-Персидської). 
Науковий вісник НМАУ ім. П. 
І. Чайковського: Наукові 
діалоги з Н. О. 
Герасимовою-Персидською. К., 
2017. Вип. 119. 
– С.: 35-54. 
The Church Music Category in 
Pedagogic Aspect. Professional 
Artistic Education and Culture 



«музыкальная поэтика» 
Музична та хореографічна 
освіта в контексті культурного 
розвитку суспільства. Матер. та 
тези ІІ Міжнародної конференції 
молодих учених та студентів. Т. 
1. –Одеса , 2016. - С. 199-203  
Полифункциональность 
артефактов изобразительной 
деятельности первобытного 
человека 
(педагогический аспект) 
.Актуальні питання мистецької 
освіти та виховання : збірник 
наукових праць : вип. 1 (7) / гол. 
ред. Ніколаї Г. Ю. – Суми : 
видав.- виробниче підприємство 
«Мрія», 2016. – С. 30- 40 0,8 
Ноты как семиотический 
феномен в типологическом 
аспекте (опыт классификации 
знаков музыкального письма) . 
Ars inter Culturas. Nr. 
5. – Słupsk; Academia Pomorska w 
Słupsku, 2016. – С. 335-348. 1 
Таємничий хронотоп (роздуми 
про концепцію музичного 
простору- часу в працях Н. О. 
Герасимової-Персидської). 
Науковий вісник НМАУ ім. П. І. 
Чайковського: Наукові діалоги з 
Н. О. 

within Modern Global 
Transformations. 
Cambridge : Cambridge Scholars 
Publishing, 2017 . – р. 55-62. 
Всю дорогу з музикою у 
вухах: про нову практику 
слухання музики. Наукові 
записки / Ред.. кол.: В.Ф. 
Черкасов, В.В. Радул, Н.С. 
Савченко та ін. – Випуск 163 – 
Серія: Педагогічні науки. – 
Кропивницький: РВВ ЦДПУ 
ім. В. Винниченка, 2018. С. 
53-62. 1 Педагогические 
стратегемы формирования 
способности учителѐ 
музыкального искусства к 
системно-целостному 
представления о музыкальном 
произведении. Педагогічні 
науки: теоріѐ, історіѐ, 
інноваційні технології : наук. 
журнал / голов. ред. А. А. 
Сбруюва. – Суми : Вид-во 
СумДПУ імені А. С. 
Макаренка, 2018. – № 7 (81). – 
С. 249-262. 0,5 / 0,9 

Музыка будущого и ее 
воспитательный потенциал. В 
кн. И.З. Посталовский, С.Г. 
Антощук. Человек третьего 



Герасимовою-Персидською. К., 
2017. Вип. 119. 
– С.: 35-54. 
The Church Music Category in 
Pedagogic Aspect. Professional 
Artistic Education and Culture 
within Modern Global 
Transformations. 
Cambridge : Cambridge Scholars 
Publishing, 2017 . – р. 55-62. 
Всю дорогу з музикою у вухах: 
про нову практику слухання 
музики. Наукові записки / Ред.. 
кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, 
Н.С. Савченко та ін. – Випуск 
163 – Серія: Педагогічні науки. 
– Кропивницький: РВВ ЦДПУ 
ім. В. Винниченка, 2018. С. 53-
62. 1 Педагогические 
стратегемы формирования 
способности учителѐ 
музыкального искусства к 
системно-целостному 
представления о музыкальном 
произведении. Педагогічні 
науки: теоріѐ, історіѐ, 
інноваційні технології : наук. 
журнал / голов. ред. А. А. 
Сбруюва. – Суми : Вид-во 
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 
2018. – № 7 (81). – С. 249-262. 0,5 
/ 0,9 

тысячелетия и практика его 
воспитания. Из серии 
«Педагогические технологии 
ХХІ века». – Одесса, 
Элтон, 2019. – С. 27-36. 

3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому 
числі видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора); 
Введение в теорию 
художественных стилей. 
Монографія- Одеса : 
Науковець, 2015 

7) участь в атестації наукових 
кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або 
члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад; 
участь в атестації наукових 
кадрів, як офіційного опонента, 
член постійної спеціалізованої 
вченої ради 

12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-



Музыка будущого и ее 
воспитательный потенциал. В кн. 
И.З. Посталовский, С.Г. Антощук. 
Человек третьего тысячелетия и 
практика его воспитания. Из 
серии «Педагогические 
технологии 
ХХІ века». – Одесса, Элтон, 2019. 
– С. 27-36. 

експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною кількістю 
не менше п’яти публікацій; 
S. Shyp. Semiological 
approach to the training of 
future teachers of music and 
choreography. Матеріали VІ 
міжнародної наукової 
конференції "Modern Tendencies 
in the Pedagogical Science of 
Ukraine and Israel: The way of 
untegration. Issue №6. 
- Ariel: Ariel University, 2015. - 
P.349-355. 
Категория духовной музики в 
педагогическом аспекте. 
Професійна мистецька освіта і 
художня культура: виклики 
ХХІ століття // 
Матеріали ІІ Міжнародної 
науково- практичної 
конференції. 14-15 квітня 
2016 р. – Київ: НМЦ Видавн. 
діяльності Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка. – С. 329-338. 
Категория духовной 
музыки в 
педагогическом 
аспекте.Професійна 
мистецька освіта і художня 



культура: виклики ХХІ 
століття. Матеріали ІІ 
Міжнародної науково- 
практичної конференції. 14-15 
квітня 2016 р. / МОН України, 
Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка та 
ін.. ; за аг. ред.. Огнв’юка В.О. 
– К. : , м. Київ : Київ. ун-т ім.. 
Б. Грінченка, 2016. – С. 329-
339. 

19) діяльність за спеціальністю 
у формі участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях; 
Участь у професійному 
об’єднанні  
МУУСК «Музикознавці України 
у світовій культурі» 

 



Додаток 15 
до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ 
про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для 

забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти 

1. Загальна інформація про забезпечення науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками освітнього процесу на третьому рівні 
вищої освіти (освітньо – наукова програма «Культурологія») 

Найменування показника Кількість (осіб) 

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників 8 

Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за 
суміщенням) 

 

з них кількість: 

- докторів наук та професорів 

5 

-докторів та доцентів 1 

-докторів та старших викладачів 1 

-кандидатів та професорів 1 

 

 

 

 



2. Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на третьому рівні вищої освіти  

Найменува
ння 

освітнього 
компонента

, який 
закріплено 
за науково-
педагогічни

м, 
педагогічни

м, 
науковим 

працівнико
м 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
науково-

педагогічно
го, 

педагогічно
го, 

наукового 
працівника 

Найменування 
посади 

Освітня кваліфікація 
(найменування 
закладу, який 

закінчив науково-
педагогічний, 
педагогічний, 

науковий працівник, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про 

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 
(науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 
спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 
дата, ким виданий диплом), 

вчене звання, за якою 
кафедрою (спеціальністю) 
присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості 
про досвід професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 
(спеціальністю, спеціалізацією) із 

зазначенням посади та строку роботи 
на цій посаді (крім педагогічної, 
науково-педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво 
(консультування) дисертації на 
здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю (прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік захисту, серія, 
номер, дата, ким виданий диплом), 

наявність публікацій у наукових 
виданнях, які включені до переліку 

фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection), 
протягом останніх п’яти років) 

Відомості про підвищення кваліфікації 
(найменування закладу, вид документа, тема, 
дата видачі і кількість навчальних кредитів 

(годин)) 

Досягнення у професійній діяльності 
(відповідно до пункту 38 Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльн 

Іноземна 
мова 

Петлюченко 

Наталя 
Володимирі

вна  

завідувачк
а 

кафедрою 
іноземних 

мов 
професор 

 

Одеській 
державний 
університет 

імені І. І. 
Мечникова 

Диплом: ТВ № 
906073 

Кваліфікація: 
Філолог. 
Викладач 

німецької мови 
і літератури 

Диплом доктора 
наук ДД №008818 
від 10.11.2010 року 

Тема: 

Харизматична 
особистість 

політичного лідера 
в просторі 

німецького та 
українського 
апелятивних 
дискурсів: 

зіставний аспект : 
дис. … доктора 

філол. наук : 
10.02.17 / 

1. Petlyuchenko, N. & 
Chernyakova, V. (2019). 
Charisma & female 
expressiveness: Language, 
ethnoculture, politics. In Lege 
artis. Language yesterday, 
today, tomorrow. The journal 
of University of SS Cyril and 
Methodius in Trnava. 
Warsaw: De Gruyter Poland, 
2019, IV (1), June 2019, p. 
83-132. ISSN 2453-8035 
(Web of Science) 
https://lartis.sk/wp-
content/uploads/2019/06/Petl
yuchenkoChernyakova_Issue
-1_2019.pdf 

Одеський національний 
економічний університет з 

29.11.2018 р. по 29.12.2018 р. 90 
год./ 

3 кред. 

Довідка про стажування Наказ 
ОНЕУ № 783-0 від 29.11.2018 

 

Рурський університет м. Бохум 
(Німеччина), науково-дослідне 

стажування за грантом фонду ім. 
Олександра фон Гумбольдта з 

01.07.2018 по 30.09.2018 
Свідоцтво про грант від фонду ім. 

1,3,4,6,7,8,10,12,13,14,19 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що включені до 
переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

1. Petlyuchenko, N. & 
Chernyakova, V. (2019). 
Charisma & female 
expressiveness: Language, 
ethnoculture, politics. In Lege 
artis. Language yesterday, 

https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf


Петлюченко 
Наталія 

Володимирівна. – 
Одеса, 2010. – 486 

с. 

Атестат професора 
кафедри 

германських та 
романських мов 

12ПР №008530 від 
01.03.2013 року 

 

2. Petlyuchenko, N. & 
Chernyakova, V. (2019). 
Features of expressive female 
speech in the political 
discourse of Spain and Latin 
America. In Advanced 
Education. Новітня освіта. 
Kyiv: National Technical 
University of Ukraine «Kyiv 
Polytechnic Institute», 2019, 
12, p. 212–219, DOI: 
https://doi.org/10.20535/2410
-8286.155500 (Web of 
Science) 
http://ae.fl.kpi.ua/article/view
/155500/177313 
3.   Petlyuchenko, N. (2020). 
Coronavirus disease 2019 
(covid-19) as a hard news in 
media texts: cognitive and 
cross-cultural aspects. In 
Lege artis. Language 
yesterday, today, tomorrow. 
The journal of University of 
SS Cyril and Methodius in 
Trnava. Warsaw: De Gruyter 
Poland, 2020, IV (1), 
Decembers 2020, p. 5-81. 
ISSN 2453-8035 (Web of 
Science) (друк грудень 
2020) 
4.. Petlyuchenko, N. 
(2020) Konzepte CONTACT 
ZONE und BORDER AREA 
in der Archäologie: 
Linguosemiotische 

Олександра фон Гумбольдта від 
27.03.2018 № 3.3-UKR/1122600 

today, tomorrow. The journal 
of University of SS Cyril and 
Methodius in Trnava. 
Warsaw: De Gruyter Poland, 
2019, IV (1), June 2019, p. 
83-132. ISSN 2453-8035 
(Web of Science) 
https://lartis.sk/wp-
content/uploads/2019/06/Petl
yuchenkoChernyakova_Issue
-1_2019.pdf 
2. Petlyuchenko, N. & 
Chernyakova, V. (2019). 
Features of expressive female 
speech in the political 
discourse of Spain and Latin 
America. In Advanced 
Education. Новітня освіта. 
Kyiv: National Technical 
University of Ukraine «Kyiv 
Polytechnic Institute», 2019, 
12, p. 212–219, DOI: 
https://doi.org/10.20535/2410
-8286.155500 (Web of 
Science) 
http://ae.fl.kpi.ua/article/view
/155500/177313 
3.   Petlyuchenko, N. (2020). 
Coronavirus disease 2019 

http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/06/PetlyuchenkoChernyakova_Issue-1_2019.pdf
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313
http://ae.fl.kpi.ua/article/view/155500/177313


Opposition oder idealtypische 
Konstrukte? In Ancient 
Civilizations from Scythia to 
Siberia. An International 
Journal of Comparative 
Studies in History and 
Archaeology. Netherlands: 
Brill Academic Publisher, 
2020, 26(2), p. 234-242 
(SCOPUS)  

 

(covid-19) as a hard news in 
media texts: cognitive and 
cross-cultural aspects. In Lege 
artis. Language yesterday, 
today, tomorrow. The journal 
of University of SS Cyril and 
Methodius in Trnava. 
Warsaw: De Gruyter Poland, 
2020, IV (1), Decembers 
2020, p. 5-81. ISSN 2453-
8035 (Web of Science) (друк 
грудень 2020) 
4.. Petlyuchenko, N. 
(2020) Konzepte CONTACT 
ZONE und BORDER AREA 
in der Archäologie: 
Linguosemiotische 
Opposition oder idealtypische 
Konstrukte? In Ancient 
Civilizations from Scythia to 
Siberia. An International 
Journal of Comparative 
Studies in History and 
Archaeology. Netherlands: 
Brill Academic Publisher, 
2020, 26(2), p. 234-242 
(SCOPUS)  
Наукові публікації у 
наукових виданнях, 



включених до переліку 
наукових фахових видань 
України (не менше п’яти): 
 1. Петлюченко Н.В. 
Kонтрастивная специфика 
президенсткого 
харизматического дискурса 
Германии и Украины / 
Н.В.Петлюченко // 
Одеський лінгвістичний 
вісник : зб. наук. праць / 
[гол. ред. Н. В. 
Петлюченко] ; 
Національний університет 
"Одеська юридична 
академія". – Вип. 8. – Одеса 
: «Видавничий дім 
«Гельветика», 2016. – 
С.147–151. (Index 
Copernicus) 
http://olj.onua.edu.ua/index.p
hp/olj/article/view/445/57 
2. Петлюченко Н.В. 
Кинетическая специфика 
инспиративного дискурса 
харизматических 
политиков современной 
Германии / 
Н.В.Петлюченко // 

http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/445/57
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/445/57


Одеський лінгвістичний 
вісник : зб. наук. праць / 
[гол. ред. Н. В. 
Петлюченко] ; 
Національний університет 
"Одеська юридична 
академія". – Вип. 9.  – Т.1. – 
Одеса : «Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. – 
С.195–200. (Index 
Copernicus) 
http://olj.onua.edu.ua/index.p
hp/olj/article/view/540/282 
 3. Petljutschenko Natalja 
Grassroots-Charisma: 
diskursive und experimentell-
phonetische Identifikation 
potenzieller Charismatiker in 
der Graswurzelbewegung 
Deutschlands und der Ukraine 
/ Н. В. Петлюченко // 
Одеський лінгвістичний 
вісник : зб. наук. праць / 
[гол. ред. Н. В. 
Петлюченко] ; 
Національний університет 
"Одеська юридична 
академія". – Вип. 11.  Одеса 
: «Видавничий дім 

http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/540/282
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/540/282


«Гельветика», 2018. – C. 
159–166. (Index 
Copernicus) DOI 
https://doi.org/10.32837/2312
-3192-2018-11-159-166 
http://olj.onua.edu.ua/index.p
hp/olj/article/view/754/499 
4.Petljutschenko Natalja 
Charisma-Korrelate in 
Sprache und Diskurs: Kann 
ein Idealtyp ein Objekt der 
experimental-phonetischen 
Forschung sein? / Н. В. 
Петлюченко // Одеський 
лінгвістичний вісник : зб. 
наук. праць / [гол. ред. Н. В. 
Петлюченко] ; 
Національний університет 
"Одеська юридична 
академія". – Вип. 12.  Одеса 
: «Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. – С.75–
80. (Index Copernicus), DOI 
10.32837/2312-3192-2018-
11-159-166) 
http://olj.onua.edu.ua/index.p
hp/olj/article/view/97/14 
5. Nataliya Petlyuchenko 
Ideal Types in Linguistics: 

https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-159-166
https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-159-166
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/754/499
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/754/499
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/97/14
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/97/14


New Approaches to the Study 
of the Charisma Concept in 
Political Discourse / Н. В. 
Петлюченко // Одеський 
лінгвістичний вісник : зб. 
наук. праць; Національний 
університет "Одеська 
юридична академія". – Вип. 
14.  Одеса, 2019. – С.75–88. 
(Index Copernicus), DOI: 
10.32837/olj.v0i14.813 
http://olj.onua.edu.ua/index.p
hp/olj/article/view/813/511 
 
3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора); 

Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії: 
1. Петлюченко Н.В. 
Контрасты немецкой и 

http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/813/511
http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/813/511


американской харизмы (к 
столетию теории 
харизматического 
лидерства Макса Вебера) // / 
Концепты и контрасты : 
монография / Н. В. 
Петлюченко, С. И. 
Потапенко, О. А. Бабелюк, 
Е. Л. Стрельцов и др.; под. 
ред. Н. В. Петлюченко. – 
Одесса : Издательский дом 
«Гельветика», 2017. – С. 
304–314. ISBN 978-966-
916-335-6 
2. Петлюченко Н. В., 
Морошану Л. І., 
Томчаковська Ю. О.. 
LINGUA LATINA & 
MEDIA = Латинська мова 
для журналістів: 
підручник. /Н.В. 
Петлюченко, Л.І. 
Морошану, Ю.О. 
Томчаковська, В.О. 
Чернякова, В.В. Пальцева, 
Ю.О. Фокша, О.М. Зайцев / 
за ред. Л.І. Морошану – 
Одеса : Фенікс, 2017. – 400 
с. ISBN 978-966-928-165- 



3. Treating Law : English for 
future lawyers: підручник з 
професійної англійської 
мови // Н.В. Петлюченко, 
А.П. Ладиненко, Ю.О. 
Томчаковська та ін. / под 
ред. проф. Н.В. 
Петлюченко. – Одеса : 
Фенікс, 2019. − 313 с. ISBN 
978-966-928-401-3 
 
4) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти та 
дистанційного навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методи
чних вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших 
друкованих навчально-
методичних праць 
загальною кількістю три 
найменування; 

1.  Німецько-
українській словник 
юридичних термінів / за 
заг. ред. проф. С. В. 



Ківалова, проф. Н. В. 
Петлюченко ; МОН 
України, НУ ОЮА. - 
Одеса : [Гельветика], 2017. 
– 576 с. ISBN 978-966-916-
095-9 
2. Петлюченко Н.В., 
Мошак Г.Г., Туляков В.О. 
Німецький конгрес 
профілактики. 
(Deutscher  Praeventionstag
)/ Петлюченко Н.В., 
Мошак Г.Г., Туляков В.О. 
Одеса : видавець Букаєв 
Вадим Вікторович, 2017. 
44 с.  
3.  N. Petljutschenko, A. 
Frumkina, N. Kowalenko, 
A. Zaitsev. Europarecht, 
Politik und Kommunikation: 
Lernprogramm in deutscher 
Sprache für Juristen und 
Politologen/ N. 
Petljutschenko, A. 
Frumkina, N. Kowalenko, 
A. Zaitsev. – Одеса: 
Фенікс, 2018. – 111 с. 

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 



який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня; 

1. Саф’ян Ю. О. Концепт 
CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в 
англійській та українській 
лінгвокультурах 
(контрастивний аспект), 
дис. ... канд. філол. наук : 
10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне 
мовознавство (ДК № 
028965 від 30 червня  2015 
р.) 
2. Чернякова В. О. 
Лінгвальні та 
паралінгвальні особливості 
жіночого мовлення в 
іспаномовному та 
україномовному 
політичному дискурсах 
(зіставний аспект), дис. ... 
канд. філол. наук : 10.02.17 
– порівняльно-історичне і 
типологічне мовознавство 
(ДК № 040913 від 28 
лютого  2017 р.) 
 



7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, 
або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих 
вчених рад; 

Участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента: 
1. дисертації Щербак Олени 
Миколаївни "ДИСКУРС 
НІМЕЦЬКОМОВНИХ 
ІНТЕРНЕТ-НОВИН: 
ЛІНГВОРИТОРИЧНИЙ 
АСПЕКТ", подану на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 
(жовтень, 2016 р.); 
2.  дисертації 
Новаковської Ольги 
Миколаївни "ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ 
«BLOOD» В 
АНГЛОМОВНІЙ 
НАЇВНІЙ  ТА НАУКОВІЙ 



КАРТИНІ СВІТУ", подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови (жовтень , 
2016 р.); 
3. Дисертації Бистрова 
Якова 
Володимировича  "БІОГРА
ФІЧНИЙ НАРАТИВ У 
ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ 
ВИМІРІ (на матеріалі 
англомовної прози ХХ – 
початку ХХІ століть)", 
подану на здобуття 
наукового ступеня доктора 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови (Одеса, 
2017. – 460 с.) (квітень, 2017 
р.); 
4. Дисертації 
Любимової Юлії Сергіївни 
"ФУНКЦІОНАЛЬНО-
СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ 
МОДАЛЬНОСТІ В 
СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ 
МОВІ", подану на здобуття 



наукового ступеня 
кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.13 – мови народів 
Азії, Африки, аборигенних 
народів Америки та 
Австралії (квітень , 2017 р.); 
5. дисертації БІГУНОВОЇ 
НАТАЛІ 
ОЛЕКСАНДРІВНИ 
"ПОЗИТИВНА ОЦІНКА: 
ВІД КОГНІТИВНОГО 
СУДЖЕННЯ ДО 
КОМУНІКАТИВНОГО 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ", 
подану на здобуття 
наукового ступеня доктора 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – 
германські мови (березень, 
2018 р.); 
6. дисертації СТИНГАЧ 
Ольги Вячеславівни " 
СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ 
ПРОСОДИЧНИХ ТА 
КІНЕСИЧНИХ ЗАСОБІВ У 
ВИСТУПАХ ЧЛЕНІВ 
ПАЛАТИ ГРОМАД 
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 



(інструментально-
фонетичне дослідження)", 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 
(березень , 2018 р.); 
7. дисертації ХМАРИ 
ВІКТОРІЇ 
ВОЛОДИМИРІВНИ " 
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ 
ОДИНИЦІ З АНТРОПНИМ 
КОМПОНЕНТОМ У 
ЗАХІДНОГЕРМАНСЬКИХ 
І 
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ 
МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ 
АСПЕКТ", подану на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.17 – порівняльно-
історичне і типологічне 
мовознавство (березень , 
2018 р.); 
8. дисертації РУСАВСЬКОЇ 
Ольги Олегівни 
"ТЕРИТОРІАЛЬНА 



ВАРІАТИВНІСТЬ 
ПРОСОДІЇ 
АНГЛІЙСЬКОГО 
МОВЛЕННЯ В КАНАДІ 
(інструментально-
фонетичне дослідження)", 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 
(травень , 2018 р.); 
9. дисертації МИКУЛЯК 
ОЛЬГИ ВАСИЛІВНИ 
"ЕТНОЛІНГВАЛЬНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 
МІЖКУЛЬТУРНОГО 
ДИСКУРСУ (на матеріалі 
німецькомовної літератури 
мігрантів)", подану на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови 
(квітень, 2019 р.); 
 
Участь в атестації 
наукових кадрів як члена 
постійної спеціалізованої 



вченої ради (не менше 
трьох разових 
спеціалізованих вчених 
рад): 
 
К 41.136.02 у 
Міжнародному 
гуманітарному 
університеті  
 
Д 41.051.02 в Одеському 
національному університеті 
імені І. І. Мечникова 
 
8) виконання функцій 
(повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), 
або головного 
редактора/члена редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) наукового 
видання, включеного до 
переліку фахових видань 
України, або іноземного 
наукового видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах; 



Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми: 
1. Лінгводискурсивні 

проблеми перекладу 
юридичного тексту у 
германських та 
романських мовах 
(контрастивний аспект) 
(державний 
реєстраційний номер 
0110U000671); 

2. Актуальні проблеми 
сучасної лінгвістики 
(теоретичні та 
прикладні аспекти) 
(державний 
реєстраційний номер 
0114U007183). 

 
Виконання функцій 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України до 
перерегістрації: 



1. "Одеський 
лінгвістичний вісник : 
зб. наук. праць ; 
Національний 
університет "Одеська 
юридична академія"" 
(головний редактор) ; 

2. Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
Філологія (член 
редколегії) 

3. "Записки з романо-
германської філології: 
Збірник наукових праць 
факульт. ром.-герм. 
філол. ОНУ" (член 
редколегії). 

4. "Записки з українського 
мовознавства = Opera in 
linguistica ukrainiana" 
(ОНУ імені І.І. 
Мечникова) (член 
редколегії).  

 
Виконання функцій 
головного 
редактора/члена 



редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України (категорія Б): 
1. Записки з романо-
германської філології: 
Збірник наукових праць 
факульт. ром.-герм. філол. 
Одеський національний 
університет імені І. І. 
Мечникова філологічні, 
спеціальності – 035  (член 
редколегії). 
http://rgnotes.onu.edu.ua/abo
ut/editorialPolicies#custom-2 
 
2. Львівський філологічний 
часопис. Lviv Philological 
Journal Львівський 
державний університет 
безпеки життєдіяльності, 
філологічні, спеціальності – 
035 (член редколегії). 
http://www.philologyjournal.
lviv.ua/editional-board 
 
 

http://rgnotes.onu.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-2
http://rgnotes.onu.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.philologyjournal.lviv.ua/editional-board
http://www.philologyjournal.lviv.ua/editional-board


10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

Участь у міжнародних 
наукових проектах:  
1. Науковий 
грант  Німецького фонду 
імені Александра фон 
Гумбольдта   для виконання 
наукового проекту  на тему 
"Grassroots-Charisma: 
diskursive und experimentell-
phonetische Identifikation 
potenzieller Charismatiker in 
der Graswurzelbewegung 
Deutschlands und der Ukraine 
(aus kontrastiver Sicht) 
(1.07–30.09.2018, Рурський 
університет, філологічний 
факультет/інститут імені 
Лотмана, м. Бохум, 
Німеччина) (Наказ № 1171-
11 від 11.05.2018 р.) 
 
12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 



(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше п’яти 
публікацій; 

1. Петлюченко Н.В. 
Немецкий пуризм vs. 
английский доминаризм: 
who killed whom? / 
Н.В.Петлюченко // 
матеріали 
Міжуніверситетського 
круглого столу Одеса-
Дрогобич "Англійська мова 
у 21 столітті: спосіб 
мислення, професійної 
комунікації та діалогу 
культур" / 8 квітня 2016 р. / 
за загальною редакцією 
д.філол.н., професора Н.В. 
Петлюченко. – Одеса : 
Національний університет 
«Одеська юридична 
академія», Дрогобицький 
державний педагогічний 
університет імені Івана 
Франка, 2016. – 200 с. – С. 
54–58. 



2. Петлюченко Н. В. 
Просодические и 
кинетические средства 
создания харизматического 
имиджа политика в устном 
публичном дискурсе (на 
материале 
инаугурационных 
выступлений президентов 
Германии и Украины) / Н. 
В. Петлюченко // // Тези 
доповідей ІІІ  Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Мови 
професійної комунікації: 
лінгвокультурний, 
когнітивно-дискурсивний, 
перекладознавчий та 
методичний аспекти», 21 
квітня 2016 р. – Київ : 
Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут», 2016. – С. 13–16. 
3. Petlyuchenko N. Ukraine 
between two Maidans: 
politics, language and science 
/ Nataliya Petlyuchenko // 
Proceedings of International 



Conference "NANO-2016 : 
Ethical, Ecological and Social 
Problems of Nanoscience and 
Nanotechnologies". – 
Chisinau, Moldova, 11-14 
Mai, 2016. – P.64–66. 
4. Петлюченко Н. В. 
Инаугурационный дискурс 
Германи и Украины 
(контрастивный анализ) / Н. 
В. Петлюченко // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
"Правові та інституційні 
механізми забезпечення 
розвитку держави та права в 
умовах євроінтеграції" (20 
травня 2016 р., м. Одеса): у 
2 т. Т.2. – Одеса: Юридична 
література, 2016. – С. 580–
583. 
5. Петлюченко Н.В. 
Паравербальные 
механизмы речевого 
воздействия в публичном 
юридическом дискурсе // 
Н.В. Петлюченко // Правове 
життя сучасної України: 
Матеріали Міжнародної 



науково-практичної 
конференції, присвяченої 
20літтю НУ "ОЮА" (20 
травня 2017 р., м. Одеса): у 
2 т.. – Одеса: Юридична 
література, 2017. – C.708–
710. 
6. Петлюченко Н. В. 
Паралингвальные 
особенности агрессивной 
риторики в публичном 
политическом дискурсе  / 
Н. В. Петлюченко // // Тези 
доповідей круглого столу 
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
ФОНЕТИЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ», 12 травня 
2017 р. – Київ : 
Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут», 2017. – C. 130–
133. 
7. Petljutschenko N. 
Kontaktzone: Das 
Definitionsproblem in 
Geisteswissenschaften / 
Natalja Petljutschenko // 
Proceedings of International 



Conference "CONTACT 
ZONES OF EUROPE from 
the 3rd mill. BC to the 1st 
mill. AD" International 
Scientific Conference 
&Humboldt Colleague, 
Moscow, 29 September – 2 
October, 2017. – P.110. 
8. Петлюченко Н. В. 
Особенности языка и 
дискурса средств массовой 
информации Германии 
(историко-культурный 
аспект) // Н.В. Петлюченко 
// Людина і право в мові 
сучасних ЗМІ: Матеріали I 
Міжнародної науково-
практичної конференції, 
присвяченої 20літтю НУ 
"ОЮА" (1–2 червня 2017 р., 
м. Одеса). – Одеса: 
Юридична література, 2017. 
Участие с докладом без 
публикации. 
9. Petljutschenko Natalja 
Das 
kulturwissenschaftliche  Kon
zept KONTAKTZONE: 
Herkunft des Begriffs und 



seine Anwendungsgebiete / 
N. Petljutschenko // Тези 
доповідей Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Паралелі та 
контрасти: мова, культура, 
комунікація», 27 жовтня 
2017 р. – Одеса: 
Національний університет 
«Одеська юридична 
академія», 2017. – C.74-77. 
10. Петлюченко Н. 
В.  Контрасты 
политической харизмы в 
Германии и Украине: в 
поисках новых личностей и 
новых идей / Н.В. 
Петлюченко // Тези 
доповідей II Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Паралелі та 
контрасти: мова, культура, 
комунікація», 27 жовтня 
2018 р. – Одеса: Фенікс, 
2018. – C.79-81. 
11. Natalia Petlyuchenko The 
Concept of Charisma in the 
Political Discourse 
of Germany and Ukraine / 



Natalia Petlyuchenko / 
Правове життя сучасної 
України : у 2 т. : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Одеса, 17 трав. 2019р.). – 
Одеса : Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. – Т. 1. – 
С. 652-654. 
12. . Petlyuchenko N. Servant 
of the people as a collective 
avatar of Zelensky's 
charisma:  
Phenomena of ukraine's 2019 
electoral discourse / Nataliya 
Petlyuchenko // Proceedings 
of International Conference 
"NANO-2019 : Limits of 
Nanoscience and 
Nanotechnologies". – 
Chisinau, Moldova, 24-27 
September, 2019. – P.36. 
13. Petlyuchenko, N. The 
Contrasts of Charisma 
Concept in the USA: Barack 
Obama vs. Donald Trump / N. 
Petlyuchenko // Тези 
доповідей III 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 



«Паралелі та контрасти: 
мова, культура, 
комунікація», 15 листопада 
2019 р. – Одеса: Фенікс, 
2019. – C.109-110. 
14. Petljutschenko N. 
Identifikation der 
charismatischen Merkmale in 
Prosodie und Gestik der 
Grassroots-Politiker  /N. 
Petljutschenko // «Current 
trends in phonetic studies» 
("Сучасні тенденції 
фонетичних досліджень"): 
зб. матеріалів IV Круглого 
столу з міжнар. участю (23 
квітня 2020, м. Київ). – 
Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
“Політехніка”, 2020. – С. 
92–95. 
15. Петлюченко 
Н.В.  Мовна особистість як 
ідеальний тип у лінгвістиці/ 
Н.В.Петлюченко // 
«МІЖКУЛЬТУРНА 
КОМУНІКАЦІЯ В 
НАУКОВОМУ І 
ОСВІТНЬОМУ 



ПРОСТОРІ: зб. І-ої 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
(28-29 квітня 2020 р.,м. 
Одеса). – Одеса: Одеський 
національний 
політехнічний університет, 
2020. – С. 103–106. 
 
13) проведення навчальних 
занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою 
(крім дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних годин 
на навчальний рік; 

1. Викладання в НУ "ОЮА" 
юридичних дисциплін 
німецькою мовою в обсязі 
60 аудиторних годин у 
2014-2015 рр. (Наказ № 
1717-11 від 13.05.2014 р.) 
2. Викладання в НУ "ОЮА" 
юридичних дисциплін 
німецькою мовою в обсязі 
60 аудиторних годин у 
2015-2016 рр. (Наказ № 
1717-11 від 13.05.2015 р.) 



3. Викладання в НУ "ОЮА" 
юридичних дисциплін 
німецькою мовою в обсязі 
60 аудиторних годин у 
2016-2017 рр. (Наказ № 
1717-11 від 13.05.2016 р.) 
4. Викладання в НУ "ОЮА" 
юридичних дисциплін 
німецькою мовою в обсязі 
60 аудиторних годин у 
2017-2018 рр. (Наказ № 
1717-11 від 13.05.2017 р.) 
 
14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на 
I або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / 
журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), або керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 



призером або лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких 
конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету 
або у складі журі 
міжнародних, 
всеукраїнських мистецьких 
конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для 
забезпечення провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, 
який став призером або 
лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного комітету 
або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 



чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера 
національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

Анастасія Сторожилова – 
зайняла перше місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
німецької мови в 2017 році; 
Валерія Калач  - зайняла 
перше місце на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
німецької мови в 2018 році; 
 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 



участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях; 

1. Член  Всеукраїнської 
громадської організації 
"Українська асоціація 
когнітивної лінгвістики і 
поетики" 
2. Член Товариства 
«Просвіта» імені Тараса 
Григоровича Шевченка. 
3. Віце-президент 
Гумбольдт-Клубу України, 
громадської організації, яка 
об’єднує колишніх та 
нинішніх стипендіатів та 
лауреатів Фонду 
Олександра фон 
Гумбольдта, які вийшли з 
України.   

 

Філософія Роджеро 
Олексій 
Миколай

ович 

Професор 
кафедри 

філософії 
і 

гуманітар
них наук  

Московський 
державний 
університет 
ім. 
М.В. Ломонос
ова, 1972, 
спеціальність 
«філософія», 
кваліфікація: 
філософ, 
викладач 

Кандидат 
філософськи
х наук, 
09.00.01 – 
діалектика і 
методологія науки, 
«Генеза класичної 
науки і проблема 

Публікації: 
Из истории советской 
философии 60-70-х годов 
(часть 1) // Докса. 
Збірник наукових праць з 
філософії та філології. 
Вип.1(27). Память 
та ідентичність. – 

Довідка ОНМА імені А.В. 
Нежданової про підвищення 
кваліфікації №104 від 05.10.2020 
року (формою підвищення 
кваліфікації є видання 
навчального посібника «Роджеро 
О.М. Навчальний посібник 
«Наближення до Платона» 
– Одеса: Печатный дом, 2016. – 
226 с.)  

1,3,4, 10 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що включені до 
переліку фахових видань 
України, до наукометричних 



філософії та 
суспільствозн
авства, 
диплом Ю 
№443679 

взаємодії мови та 
мислення» 
Диплом ИТ № 
001377 від 
27.04.1981 
Професор 
кафедри 
філософії і 
гуманітарних 
дисциплін, 
2016 р. 
Атестат 

12ПР № 011538 від 
25.02. 2016 

Одеса: ОНУ ім. 
І.І.Мечникова, 
2017. –С.277-301 
Курс лекцій з філософії: 
Наближення до Платона. 
Навчальний посібник. – 
Одеса: Печатный дом, 
2016. – 226 с. Роджеро 
О.М. Курс філософії для 
аспірантів і здобувачів: 

навч.посібник. – Одеса, 
2020. 

 

 

баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Кодекс философии / Codex 
philosophie. – Одеса, 2015. - 
32 с. 
«Восемь с половиной», 
или Майские тезисы 
для круглого стола по 
герменевтике // Докса. 
Збірник наукових 
праць з філософії та 
філології. Вип. 2 (34). 
Герменевтика тексту 
та герм. долі. - Одеса, 
ОНУ ім. І. І. 
Мечникова, 2015. – С. 
15-16. 
Вопроси для круглого 
стола по герменевтике / / 
– С.16-17.  
Из истории советской 
философии 60-70-х годов 
(часть 1) // Докса. 
Збірник наукових праць з 
філософії та філології. 
Вип.1(27). Память 
та ідентичність. – 
Одеса: ОНУ ім. 
І.І.Мечникова, 



2017. –С.277-301 
3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора); 

Роджеро О.М. Навчальний 
посібник «Наближення до 
Платона» 
– Одеса: Печатный дом, 
2016. – 226 с.  

4) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти та 
дистанційного навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методи
чних вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших 
друкованих навчально-
методичних праць 



загальною кількістю три 
найменування; 

Роджеро О.М. Курс 
філософії для аспірантів і 
здобувачів: 
навч.посібник. – Одеса, 
2020. 

10) участь у міжнародних 
наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя 
міжнародної категорії”; 

Міжнародний 
музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в 
інформаційному контенті 
(пост)сучасності». (2018 р.) 
 

Релігійний 
фольклор 
та сучасна 
культура,
педагогіч
на 
практика 

Татарнік
ова 
Анжелика 
Ататоліїв
на 

Старший 
викладач 
кафедри 

теоретичн
ої та 

прикладно
ї 

культурол
огії 

Одеська 
державна кон
серваторія 
А.В. Неждано
вої, 
спеціальність 
«Хорове 
диригування»
  (хормейстер
, викладач), 
диплом 

кандидат 
педагогічних наук 
(доктор 
філософії), 
спеціальність 
13.00.04 – Теорія і 
методика 
професійної 
освіти, тема 
дисертації 
«Формування 

Публікації, що включені 
до наукометр. баз, 
зокрема Scopus, 
Web of Science Core Coll
ection: 
1. Татарнікова А. А. 
Поетика «Ундини» Е.-Т.-
А. Гофмана в контексті 
становлення німецької 
національної ідеї // 
Вісник Національної 

- 15.10. 2018 р. Vilnius, 
Lithuania – стажування, 
участь у міжнародній програмі 
«THE EUROPEAN UNION 
AND THE BYZANTINE 
EMPIRIE – THE CULTURAL 
HERITAGE, HISTORY AND 
PROSPECTS». Організатори: 
Вільнюський університет і Гре
ко-Литовська спільнота 
«Pontos»; 

1,3,8,12,14 

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що включені до 
переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 



спеціаліста 
КГ № 901188 
(1999 р.) 

Одеська 
державна кон
серваторія 
імені 
А.В. Неждано
вої, 
спеціальність 
«Музичне 
мистецтво» 
(магістр муз. 
мистецтва), 
диплом 
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"Мистецтвознавство". Київ, 
2020. Вип. 42. С. 148–154. 
21. Татарнікова А. А. 
Двадцять перша кантата Й. 
С. Баха в контексті 
німецької протестантської 
славослівної традиції // 
Часопис Національної 
музичної академії України 
імені П. І. Чайковського. 
Київ, 2020. № 2-3 (47-48). 
С. 137–150. 
22. Татарнікова А. А. 
Глоріозно-славослівна 
традиція європейської 
християнської культури // 
Українська культура: 
минуле, сучасне, шляхи 
розвитку (напрям: 
«Мистецтвознавство») : 
наук. збірник. Рівне : 
РДГУ, 2020. Вип. 34. С. 
124–130.  
Статті у наукових 
виданнях України, 
включених до 
міжнародних науко-
метричних баз та 
виданнях інших держав: 
23. Татарнікова А. А. 
«Тангейзер» Р. Вагнера у 
річищі еволюційних шляхів 



розвитку (напрям: 
«Мистецтвознавство») : 
наук. збірник. Рівне : 
РДГУ, 2020. Вип. 34. С. 
124–130.  
Статті у наукових 
виданнях України, 
включених до 
міжнародних науко-
метричних баз та 
виданнях інших 
держав: 
23. Татарнікова А. А. 
«Тангейзер» Р. Вагнера у 
річищі еволюційних 
шляхів німецького 
музичного театру: 
міфопоетичні та 
жанрово-стильові 
аспекти // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури 
і мистецтв : наук. 
журнал. Київ : Міленіум, 
2018. № 3. С. 353–359. 
24. Татарнікова А. А. 
Парадигма 
християнського 
славослів’я у творчості 
Г. Ф. Генделя // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури 
і мистецтв : наук. 

німецького музичного 
театру: міфопоетичні та 
жанрово-стильові аспекти 
// Вісник Національної 
академії керівних кадрів 
культури і мистецтв : наук. 
журнал. Київ : Міленіум, 
2018. № 3. С. 353–359. 
24. Татарнікова А. А. 
Парадигма християнського 
славослів’я у творчості Г. 
Ф. Генделя // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв : наук. журнал. 
Київ : ТОВ ІДЕЯ-ПРИНТ, 
2019. № 2. С. 423–428. 
25. Татарникова А. А. 
Поэтика «Gloria» в 
христианской музыкально-
исторической традиции 
прошлого и современности 
// European Journal of 
Humanities and Social 
Sciences. Vienna : Premier 
Publishing, 2020. № 2. Рp. 
3–10. 
26. Татарникова А. А. 
«Готическая симфония» Б. 
Хавергала в контексте 
традиций английской 
готики // The European 
Journal of Arts. Vienna : 



журнал. Київ : ТОВ 
ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 2. 
С. 423–428. 
25. Татарникова А. А. 
Поэтика «Gloria» в 
христианской 
музыкально-
исторической традиции 
прошлого и 
современности // 
European Journal of 
Humanities and Social 
Sciences. Vienna : Premier 
Publishing, 2020. № 2. Рp. 
3–10. 
26. Татарникова А. А. 
«Готическая симфония» 
Б. Хавергала в контексте 
традиций английской 
готики // The European 
Journal of Arts. Vienna : 
Premier Publishing, 2020. 
№ 2. Рp. 102–109. 
27. Татарникова А. А. 
Поэтика «Ивана 
Сусанина» М. И. Глинки 
в контексте аллилуйно-
славословной парадигмы 
европейской культуры // 
European Journal of 
Humanities and Social 
Sciences. Vienna : Premier 

Premier Publishing, 2020. № 
2. Рp. 102–109. 
27. Татарникова А. А. 
Поэтика «Ивана Сусанина» 
М. И. Глинки в контексте 
аллилуйно-славословной 
парадигмы европейской 
культуры // European 
Journal of Humanities and 
Social Sciences. Vienna : 
Premier Publishing, 2020. № 
4. Рp. 46–53. 
Татарнікова А. А. 
Перспективи розвитку 
творчої індивідуальності 
фахівця-музиканта у 
процесі професійної 
подготовки в контексті 
компетентнісного підходу 
// Науковий часопис НПУ 
імені М. П. Драгоманова. 
Серія 16. Київ : Вид-во 
НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 2017. Вип. 29 
(39). С. 146–150. 
Татарнікова А. А. 
Формування особистості 
фахівця-музиканта // 
Наукові записки. Серія : 
Педагогічні науки. 
Кропивницький : РВВ 
КДПУ імені В. 



Publishing, 2020. № 4. Рp. 
46–53. 

 

Винниченка, 2018. Вип. 
163. С. 154–160.  
 
3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора); 

Татарнікова А. А. Алілуйна 
парадигма європейської 
культури і музики (від готики 
до сучасності) : монографія. 
Одеса : 
Астропринт, 2020. 344 с. 

8) виконання функцій 
(повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), 
або головного 
редактора/члена редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) наукового 
видання, включеного до 
переліку фахових видань 
України, або іноземного 



наукового видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах; 

Член редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України: 
1. Українська культура: 
минуле, сучасне, шляхи 
розвитку. Напрям : 
Мистецтвознавство : наук. 
збірник. Рівне : РДГУ, 2020
. Вип. 34. 
 2. Українська культура: 
минуле, сучасне, шляхи 
розвитку. Напрям : 
Культурологія : наук. 
збірник. 
Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 35
. 
 3.  Музичне мистецтво і 
культура : наук. вісник. 
Одеса : Астропринт, 2019. 
Вип. 28. Кн. 2. 
 4. Музичне мистецтво і 
культура. 
Music art and culture. 
НАУКОВИЙ ВІСНИК. Одеса: 
Астропринт, 
2019. Випуск 29, книга 2. 

 



12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше п’яти 
публікацій; 

 Татарнікова А. А. 
«Теологія слави» та 
«теологія хреста» в 
німецькій протестантській 
культурі і музиці // 
Сучасний культурний 
простір у 
мистецтвознавчому 
дискурсі : зб. матеріалів 
Міжнар. дистанц. наук.-
практ. конф., 14 листопада 
2019 р. Київ : НАКККіМ, 
2019. С. 41–43. 
Татарникова А. А. 
Немецкая национальная 
идея в ее проявлениях в 
музыкальном театре 
Германии первой половины 
XIX века // Трансформація 
музичної освіти і культури: 
традиція і сучасність 
(30.04. – 02.05.2019 р.). 
Захід – Схід: Культура і 
мистецтво (25.09. – 



26.09.2019 р.) : матеріали 
Міжнар. наук.-творчих 
конференцій. Одеса : 
Астропринт, 2019. С. 125–
131. 
Татарнікова А. А., 
Козаченко Ж. О. 
Культурологічній підхід як 
ціннісно-гносеологічна 
основа професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців сфери музичного 
мистецтва // Психологія та 
педагогіка : сучасні 
методики та інновації, 
досвіт практичного 
застосування : зб. тез 
наукових робіт учасників 
Міжнар. наук.-практ. конф, 
25 – 26 жовтня 2019 р. 
Львів : ГО «Львівська 
педагогічна спільнота», 
2019. Ч. 1. С. 98-100. 
Татарнікова А. А., 
Козаченко Ж. О. 
Вдосконалення 
професійної кваліфікації 
викладачів закладів 
мистецької освіти на 
засадах принципів 
андрагогіки // Чинники 
актуалізації проблеми 
освіти дорослих в Україні 



та світі в умовах розвитку 
інформаційного 
суспільства: збі. матеріалів 
74-ї наук.-практ. 
конференції ОНУ ім. І. І. 
Мечнікова, 12 листопада 
2019 р. Одеса : ФОП 
Бондаренко М.О., 2019. С. 
18-21. 
Татарникова Анжелика. 
«Gloria» Франсиса Пуленка 
и традиции христианского 
славословия // Conferința 
Științifică Internațională 
Învățământul Artistic – 
Dimensiuni Culturale : 
междунар. научная 
интернет-конференция 
«Художественное 
образование в культурных 
процессах современности». 
Кишинев : Academia De 
Muzică, Teatru Şi Arte 
Plastice, 2020. С. 25–27.  
Татарнікова А. А. Оперна 
спадщина Ж. Массне в 
контексті духовно-
містеріальної 
спрямованості французької 
музичної культури початку 
ХХ століття // 
Трансформація музичної 
освіти і культури: традиція 



і сучасність. Проблеми 
поколінь і їх культурно-
мистецьких втілень : 
матеріали Міжнар. 
науково-творчої інтернет-
конф. 30.04. – 02.05.2020 р. 
Одеса : Астропринт, 2020. 
С. 153–160. 
 
14) керівництво студентом, 
який зайняв призове місце на 
I або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / 
журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), або керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком / проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських мистецьких 
конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету 



або у складі журі 
міжнародних, 
всеукраїнських мистецьких 
конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для 
забезпечення провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, 
який став призером або 
лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного комітету 
або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах 
Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера 



національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

Проведення Майстер-
класу з елементами 
тренінгу зі студентами 
ОУМК К.Ф. Данькевича 
спеціалізації «Народне 
пісенне мистецтво» 
[Миколаївський коледж 
мистецтв, 20.05.2019]. 
Учасник у підготовці та 
проведенні огляду-
конкурсу художної 
самодіяльності серед 
студентських колективів 
ЗВО І-ІІ р.а. Одеської 
області у 2018-2019 навч. 
році. 
Член журі International 
music competition «Ca 
melody», 02.04.2021-
15.04.2021, Turkey. 



Актуальні 
проблеми 
культури і 
культуроз
навства, 
Теорія 
авангарду,
педагогіч
на 
практика 

Маркова 
Олена 

Миколаїв
на 

Професор 
кафедри 

теоретичн
ої та 

прикладно
ї 

культурол
огії 

Одеська 
державна 

консерваторія 
імені А.В. 

Нежданової 

Диплом У 
№881477 

Кваліфікація 
за дипломом: 

музикознавець
, викладач 
музично – 

теоретичних і 
музично – 
історичних 
дисициплін, 

лектор 

Доктор 
мистецтвознавст 
ва, спеціальність 
17.00.03 
«Музичне 
мистецтво», 
(тема: 
«Інтонаційна 
концепція історії 
музики»), 
диплом ДТ 
№0103830 (від 
11.11.1991); 
професор 
кафедри 
історії 
музики та музичної 
етнографії, атестат 
ПР 

№00372 (від 
01.07.1992) 

Публікації: 
Маркова О.М. 
Неосимволізм музики 
ХХІ століття і 
виконавське 
музикознавство. 
Вісник національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв : наук. 
журнал.Київ : 
Міленіум, 2018. №3. С. 
209-214. 
Маркова О.М. 
Герменевтичний зріз 
музичної культурної 
соціології. Вісник 
Нац.академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. 
Щоквартальний 
науковий журнал 
1’2019. National 
Academy of 
Managerial Staff of 
Culture and Arts. 
Київ 1’2019. С. 235-
242. 
Публікації в міжнар.зб.: 
Elena Markova. 
Interpretacja muzyki 

Участь в міжнародній програмі 
«Європейський союз та 

візантійська культурна спадщина. 
Історія і перспективи. 

Протистояння цивілізацій та його 
наслідки» Вільнюський 

університет. 20.07 – 20.08 2017 р. 
Сертифікат від 20.08.2017. 

1,3,6,7,8,12,19 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що включені до 
переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

Маркова О.М. 
Неосимволізм музики 
ХХІ століття і 
виконавське 
музикознавство. 
Вісник національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв : наук. 
журнал.Київ : 
Міленіум, 2018. №3. С. 
209-214. 
Маркова О.М. 
Герменевтичний зріз 
музичної культурної 
соціології. Вісник 
Нац.академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. 
Щоквартальний 



Jana Sebastiana Bacha 
w XX wieku a filmy 
Andreja Tarkowskiego 
// Interpretacja dzieła 
muzycznego. Teoria I 
praktyka. Pod redakcje 
Anny Nowak [1]. 
Akademia muzyczna 
imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w 
Bydgoszczy. – Bydgoszcz, 
2016. – S. 167-174. 
Współpraz. 
Маркова Е.Н. 
Музыкальная 
культурология в 
ряду учебных 
дисциплин 
музыкального 
вуза // Весці. 
28’2016. 
Беларускай 
дзяржаўнай 
Академіі 
музыки.Навукова- 
тэарэтычны часопіс. 
– Мінск, 2016. – 
с.99-102. 
Elena Markova (2018) 
Znaczenie symboliki epoki 
w utworze 
muzycznym. Semantyka 

науковий журнал 
1’2019. National 
Academy of 
Managerial Staff of 
Culture and Arts. Київ 
1’2019. С. 235-242. 
Публікації в міжнар.зб.: 
Elena Markova. 
Interpretacja muzyki 
Jana Sebastiana Bacha 
w XX wieku a filmy 
Andreja Tarkowskiego 
// Interpretacja dzieła 
muzycznego. Teoria I 
praktyka. Pod redakcje 
Anny Nowak [1]. 
Akademia muzyczna 
imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w 
Bydgoszczy. – Bydgoszcz, 
2016. – S. 167-174. 
Współpraz. 
Alexandra Ovsjannikova-
Trel. 
Маркова Е.Н. 
Музыкальная 
культурология в 
ряду учебных 
дисциплин 



kulturowego kontekstu 
twórczości Interpretacje 
dziea muzycznego w kręgu 
semantyki. Interpreting 
Musical Works from a 
Semantic Perspective. [3]. 
Pod redakcją Anny Nowak. 
Bydgoszcz, 2018. S.141-
147. Współautor 
Аndrosova Daria 
Публікації у 
фахов.виданнях України: 
Шевченко и К. Данькевич: 
стилевые пересечения и 
альтернативы (на примере 
анализа оперы «Назар 
Стодоля») // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мистецтво. Випуск 
15. Львів: Львівський нац. 
ун-т імені Івана Франка, 
2015. С. 12- 18. 
Маркова Елена. 
Нумерологический аспект 
понятийных связок в 
исследовательском 
аппарате гуманитарной 
сферы знаний // Наукові 
записки Тернопільського 
національного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія мистецтвознавство. 
№ 2/2016 (Випуск 

музыкального вуза 
// Весці. 28’2016. 
Беларускай 
дзяржаўнай Академіі 
музыки.Навукова- 
тэарэтычны часопіс. 
– Мінск, 2016. – с.99-
102. 
Elena Markova (2018) 
Znaczenie symboliki epoki 
w utworze 
muzycznym. Semantyka 
kulturowego kontekstu 
twórczości Interpretacje 
dziea muzycznego w kręgu 
semantyki. Interpreting 
Musical Works from a 
Semantic Perspective. [3]. 
Pod redakcją Anny Nowak. 
Bydgoszcz, 2018. S.141-
147. Współautor 
Аndrosova Daria 
Публікації у 
фахов.виданнях України: 
Шевченко и К. Данькевич: 
стилевые пересечения и 
альтернативы (на примере 
анализа оперы «Назар 
Стодоля») // Вісник 



35). – Тернопіль, 2016. 
– С. 13-19. 
3. Олена Маркова. 
Менеджмент культури як 
атрибут культурного 
прояву. Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності. Колективна 
монографіяю. Львів. 
Растр-7, 2018. С. 7-15. 
Співавтор Т.Каплун. 

Маркова О. Неосимволізм 
музики ХХІ століття та 
виконавське 
музикознавство // 
Виконавське 
музикознавство. Науковий 
вісник /За 
ред.М.А.Давидова. – 
Вип.22. – Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М., 
2016. – С. 251-262. 
Маркова Е. 
Исполнительское 
музыкознание как 
новационная 
ветвь музыкальной науки 
начала XXI века. // 
Науковий вісник 
НМАУ. Виконавське 
музикознавство. Вип. 
23. Київ-Ніжин, Видавець 
Лисенко М.М., 2017. 
С.229-241. 
7..Виконавське 
музикознавство як 
феномен наукової традиції 
// 
Науковий вісник НМАУ 
ім.П.І.Чайковського 

Львівського 
університету. Серія 
мистецтво. Випуск 
15. Львів: Львівський нац. 
ун-т імені Івана Франка, 
2015. С. 12- 18. 
Маркова Елена. 
Нумерологический аспект 
понятийных связок в 
исследовательском 
аппарате гуманитарной 
сферы знаний // Наукові 
записки Тернопільського 
національного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія мистецтвознавство. 
№ 2/2016 (Випуск 
35). – Тернопіль, 2016. 
– С. 13-19. 
Виконавське 
музикознавство як 
феномен наукової традиції 
// 
Науковий вісник НМАУ 
ім.П.І.Чайковського 
«Виконавське 
музикознавство». Вип. 24. 
Відп.ред.і упорядник 



«Виконавське 
музикознавство». Вип. 24. 
Відп.ред.і упорядник 
М.А.Давидов. – Київ, 
НМАУ 
ім.П.І.Чайковського, 2018. 
С.72-78. 

М.А.Давидов. – Київ, 
НМАУ 
ім.П.І.Чайковського,2018. 
С.72-78. 

3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора); 

Олена Маркова. 
Менеджмент культури як 
атрибут культурного 
прояву. Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності. Колективна 
монографіяю. Львів. 
Растр-7, 2018. С. 7-15. 
Співавтор Т.Каплун. 

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня; 

Під керівництвом 



захищені докторські та 
кандидатські дисертації 
Муравька Ольга 
Вікторівна 
Дисертація  на здобуття 
вченого звання доктора 
мистецтвознавтва 
«Вплив 
східнохристиянської 
культури на європейське 
музичне мистецтво XIX-
XX століть», 2018 рік 
 
Шевченко Лілія 
Михайлівна Дисертація  на 
здобуття вченого звання 
доктора мистецтвознавтва 
«Стильова  парадигма  укр
аїнської фортепіанної 
культури ХХ століття у 
світовому просторі», 2019 
рік 
 
Соколова А.В., 
Дисертація  на здобуття 
вченого звання доктора 
мистецтвознавтва  
«Візантійсько-лицарський 
культурний феномен у 



релігійних і творчих 
традиціях Британії-Англії 
та Русі-України», 2021 р. 
 

7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, 
або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих 
вчених рад; 

 
8) виконання функцій 
(повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), 
або головного 
редактора/члена редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) наукового 
видання, включеного до 
переліку фахових видань 
України, або іноземного 
наукового видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах; 

Член редколегії збірника 
наукових праць «Вісник 
Львівського національного 



університету ім. Франка» 
 
Член редколегії 
«Мистецтвознавчі 
записки» НАКККіМ  

12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше п’яти 
публікацій; 

Marcova E. Музыкальность 
в живописи 
В.Кандинского. Феномен 
«Импровизации» // 
Conferenţa ştiinţificặ 
internaţionalặ Învặţmặntul 
artistic – dimensiuni 
culturale. Tezele Lucrặrilor. 
20 aprile 2018. 
Chişinặu: Academia de 
Muzicặ, Teatru şi Arte 
Plastice, 2018. P.3-4. 
Маркова Е. Музыкальная 
герменевтика в 
современном 
культурологизированном 



музыкознании // 
Învăţăvântul artistic – 
dimensiuni culturale. 
Conferinţa ştiinfică 
internaţională (2017, 
Chişinău) 
Învăţăvântul artistic – 
dimensiuni culturale: 
Rezumatele lucrălilor: 
Materialele conferenţei 
internaţionale, 7 aprilie, 
2017 Chişinău / col.red.: 
Tetiana Comendant, Angela 
Rojnoveanu, Eugenia 
Banaru.- Chişinău: 
Academia de Muzică, Teatru 
şi Arte Plastice, 2017 
(Tipogr. “Notograf 
Prim”). – P. 5. 
Маркова Е.Н. 
Герменевтические 
проекции в теорию 
музыкальной 
интерпретации // 
Трансформаційні процеси 
в мистецькій освіті та 
культурі України ХХІ 
століття. Матеріали 
міжнар.науково-творчої 



конференції. Одеса-Київ- 
Варшава, 2017. – С. 11-13. 
Маркова Е.Н. Философия 
– эстетика музыки в 
контексте 
метафизики истории. // 
Мистецька освіта і 
культура України ХХІ 
століття: 
євроінтеграційний вектор. 
Матеріали міжнародної 
науково-творчої 
конференції. – Одеса-Київ- 
Варшава, 2016. – С.16- 
21. 
 

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях; 

Член Національної спілки 
композиторів 

поліфонізм 
як 
категорія 
мистецтвоз
навтва 

Завгородня 
Галина 
Федорівна 

завідувачк
а 

кафедрою
теорії 

музики та 
композиці

ї 

Кишинівський 
державний 
інститут 
мистецтв імені 

Г. Музическу,  

1972. Музичне 
мистецтво, 

Кандидат 
мистецтвознавст ва 
17.00.03 
«Музичне 
мистецтво», диплом 
кандидата наук 
ИС № 
000132(1976р.) 

Публікації 
«Деякі аспекти методології 
аналізу музичних творів» 
/Завгородня Г.Ф. 
//Міжнародний вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецтв 
Укравїни. Вип. II (5), 

11-17 червня 2018, Одеса 
“Musicological word in information 
content of the (post)present” 

The requirements corresponding to 
72 hours (3 point ECTS) 

11-17 June 2018, Odessa   

1,3,6,7,19 
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що включені до 
переліку фахових видань 
України, до наукометричних 



професор 
кафедри 

теорії 
музики та 
композиці

ї 

музикознавец, 
викладач 
музично-
теоретичних 
дисциплін 

Диплом Р  

№142815. 

Аспірантура 
Московського 

Музично-
педагогічного 
інституту 
ім..Гнесіних, 
1975 р.  

Посвідчення 
№289, музичне 
мистецтво 
17821 

 

Доктор 
мистецтвозн 
авства 17.00.03, 
музичне 
мистецтво, 
Диплом ДД 

№002250 (2013). 

2015 р. С.114 – 120. 
«Музичний простір і 
творчість українських 
композиторів в аспекті 
стильового діалогу» 
(англійскою мовою) 
/Завгородня Г.Ф. 
//Міжнародний вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв України. Вип. 2, 
2016, Київ, 2016. С. 56- 59. 
Г.Завгородняя. 
Творчество 
украинских 
композиторов в 
контекстве эволюции 
музыкального 
пространства 
/Г.Ф.Завгородняя 
//Музичне мистецтво и 
культура. Науковий 
вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. 
ред. О.В. Сокол ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2016. 
Вип. 22 7.Г.Завгородняя. 
Основные принципы 
формообразования в 
аспекте закономерностей 
музыкального 
пространства. 

баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

 «Деякі аспекти методології 
аналізу музичних творів» 
/Завгородня Г.Ф. 
//Міжнародний вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури 
і мистецтв Укравїни. Вип. 
II (5), 2015 р. С.114 – 120. 
«Музичний простір і 
творчість українських 
композиторів в аспекті 
стильового діалогу» 
(англійскою мовою) 
/Завгородня Г.Ф. 
//Міжнародний вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв України. Вип. 2, 
2016, Київ, 2016. С. 56- 59. 
Г.Завгородняя. 
Творчество украинских 
композиторов в 
контекстве эволюции 
музыкального 
пространства 
/Г.Ф.Завгородняя //Музичне 
мистецтво и культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. 
О.В. Сокол ] Одеса: 



/Г.Ф.Завгородняя 
//Музичне мистецтво и 
культура. Науковий 
вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. 
ред. О.В. Сокол ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2017. 
Вип. 238. Г. Завгородняя. 
Формообразующий 
процесс как базовая 
логика музыкального 
мышления. 
/Г.Ф.Завгородняя 
//Музичне мистецтво и 
культура. Науковий 
вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. 
ред. О.В. Сокол ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2017. 
Вип. 24 
Г. Завгородняя. 
Полифонический 
текст как предмет 
музыковедческого 
дискурса. Музичне 
мистецтво и 
культура. 
Науковий вісник ОНМА 
ім. А.В.Нежданової / [ гол. 
ред. О.В. Сокол 
] Одеса: «Астропринт» , – 
2017. Вип. 25.– С. 
Г.Завгородняя . 

«Астропринт» , – 2016. Вип. 
22 7.Г.Завгородняя. 
Основные принципы 
формообразования в аспекте 
закономерностей 
музыкального пространства. 
/Г.Ф.Завгородняя //Музичне 
мистецтво и культура. 
Науковий 
вісник ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. 
О.В. Сокол ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2017. Вип. 
238. Г. Завгородняя. 
Формообразующий процесс 
как базовая логика 
музыкального мышления. 
/Г.Ф.Завгородняя 
//Музичне мистецтво и 
культура. Науковий вісник 
ОНМА ім. А.В.Нежданової / 
[ гол. ред. О.В. Сокол ] 
Одеса: 
«Астропринт» , – 2017. Вип. 
24 
Г. Завгородняя. 
Полифонический 
текст как предмет 
музыковедческого 
дискурса. Музичне 
мистецтво и 
культура. 
Науковий вісник ОНМА ім. 



Типология 
фактуры в 
контексте 
жанрово- 
стилевого 
синтеза 
музыкальной 
композиции. 
Музичне 
мистецтво и 
культура. 
Науковий вісник 
ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. 
ред. ] Одеса: 
«Астропринт» , – 2019. 
Вип. 28. Кн.1– С. 147-156 
С 

 

А.В.Нежданової / [ гол. ред. 
О.В. Сокол 
] Одеса: «Астропринт» , – 
2017. Вип. 25.– С. 
Г.Завгородняя . 
Типология фактуры 
в контексте 
жанрово- стилевого 
синтеза 
музыкальной 
композиции. 
Музичне мистецтво 
и культура. 
Науковий вісник 
ОНМА ім. 
А.В.Нежданової / [ гол. ред. 
] Одеса: «Астропринт» , – 
2019. Вип. 28. Кн.1– С. 147-
156 С 

3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора); 

Г.Завгородня. Аналіз 
музичних творів в контексті 



поліфонічних і гомоіонних 
принципів мислення. 
Посібник для іноземних 
студентів.  
/Г.Ф.Завгородня 
//Міністерство 
культьури України. 
Одеська національна 
музична академія імені 
А.В. Недланової. 
Кафедра теорії музики і 
композиції. Рецензенти: 

[О.І.Самойленко, С.В.Шип ] . 
Одеса, 2015. - С.3-84 

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня; 

наукове керівництво 
кандидатською дисертацією 
Ю.Фурдуй «Ритмологічні 
аспекти еволюції 
фортепіанної богателі» - 
захист 13 грудня 2018 р. 

7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, 
або члена не менше трьох 



разових спеціалізованих 
вчених рад; 

Опонування докторських та 
кандидатських дисертацій.  
Член Спеціалізованої вченої 
ради К 41.857.01 по захисту 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства в Одеської 
національної музичної 
академії імені А.В. 
Нежданової 

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях; 

Член національної спілки 
композиторів України. 

Східнохри
стиянська 
парадигма 
європейсь
кої 
культури 
та 
музики.пе
дагогічна 
практика 

Муравс
ька 

Ольга 
Вікторів

на 

Доктор 
мистецтв
ознавства
, доцент, 
професор

а 
кафедри 
теоретич

ної та 
прикладн

ої 

Освітня 
кваліфікація 
за дипломом 

про вищу 
освіту – 

викладач, 
музикознавец

ь. Одеська 
державна 

консерваторія 
імені 

Кандидат 
мистецтвознавст

ва зі 
спеціальності 

17.00.03 – 
музичне 

мистецтво. 

Місце захисту – 
ОДМА ім. 

А. В. Нежданової 
(2004) 

Посада – в. о. професора кафедри 
теоретичної та прикладної 

культурології з 2014 року і по 
теперішній час згідно з рішенням 

Вченої ради ОНМА імені  
А. В. Нежданової, 

Наказ № 25 від 04.03.2014 р. 
 

Підготовка у 2020 році 5-ти 
освітньо-професійних програм 

кафедри теоретичної та 
прикладної культурології 

(Історія зарубіжної культури, 
Масова музична культура, 

Музична критика та 
джерелознавство, Релігійні 

основи культури і християнства в 
музиці, Східнохристиянська 

Наукове стажування 

Confirming that she has participated 
in the International program “The 
European Union and the Byzantine 
Empire – the cultural heritage, 
history and prospects” organized by 
Vilnius University and Greek-
Lithuanian community “Pontos” 
from 26/07/2019 to 27/08/2019. 

Підвищення кваліфікації 

За рахунок участі в 
Міжнародних конференціях  

1,3,6,7,12 
1) наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових 
видань України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

 
Публікації 
 
Web of Science 



культуро
логії 

А. В. Неждан
ової 

(1982-1987)  

Диплом з 
відзнакою 
ИВ-1 № 
212540 

Тема дисертації – 
«Німецька 

траурна 
погребальна 

музика 
лютеранської 

традиції як 
феномен 

європейської 
культури XVII – 

XX століть». 

Диплом 
кандидата наук – 

ДК  

№ 023066 
(рішення президії 

Вищої 
атестаційної 

комісії України 
від 14 квітня 2004 
року, протокол № 

19-11/4) 

 

Доктор 
мистецтвознавст

ва зі 
спеціальності 

26.00.01 – теорія 
та історія 
культури. 

парадигма європейської культури 
і музика). 

 
Керівництво дисертаціями на 
здобуття наукового ступеня: 

 
Заєць Наталя 

В’ячеславівна – дисертація 
кандидата 

мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – 

музичне мистецтво 
Тема дисертації – «Жанрово-

стильові аспекти 
фортепіанної творчості І. 

Альбеніса, Е. Гранадоса, М. 
де Фальї у відтворенні 

іспанської національної ідеї» 
(захист 26 вересня 2018 року 

в ОНМА ім. Нежданової) 
 

Гульцова Діана Павлівна 
дисертація кандидата 
мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.03 – 
музичне мистецтво 
Тема дисертації – 

«Поетика фортепіанного 
єтюду в європейській музиці 

19 -20 століть» 
(захист 21 листопада 2018 

року в ОНМА ім. 
Нежданової) 

 
Татарнікова Анжелика 

Анатоліївна 
Дисертація доктора 

мистецтвознавства за 
спеціальністю 26.00.01 – 
теорія та історія культури 

Тема дисертації – 
«Алілуйно-славослівний 

базис європейської культури 
і музики» 

Міжнародна науково-творча 
конференція «Захід – Схід: 
культура і сучасність» (26-

27.09. 2020 р., м. Одеса). 

Міжнародна науково-творча 
конференція «Трансформація 
музичної освіти і культури: 
традиція і сучасність» (3-6- 

травня 2021 року)  

Загальна кількість – 68 годин 

 

Olha V. Muravska 
«Empire Style as a Model of 
the Embodiment of 
Patriarchal and Orthodox 
Ideas in European Culture 
and Music of the Restoration 
Era» // Rupkatha Journal on 
Interdisciplinary Studies in 
Humanities (ISSN 0975-
2935) Indexed by Web of 
Science, Scopus, DOAJ, 
ERIHPLUS Vol. 13, No. 2, 
April-June, 2021 
 
Феномен наполеоновского 
ампира и традиции 
музыкального театра 
Гаспаре Спонтини // 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: 
Мистецтвознавство. 
Тернопіль: Вид-во ТНПУ 
ім. В. Гнатюка. 2016. № 2 
(Вип. 35). С. 45-53.  
 
Муравская О. В. Хоровые 
полонезы О. Козловского 
в контексте традиций 
Александровского ампира 
// Музичне мистецтво і 
культура. Music art and 



Місце захисту – 
НАКККіМ (2018). 

Тема дисертації – 
«Вплив 

східнохристиянсь
кої культури на 

європейське 
музичне 

мистецтво XIX-
XX століть» 

Диплом Доктора 
наук ДД № 

007543. 

Виданий на 
підставі рішення 

Атестаційної 
колегії від 5 

липня 2018 року. 

(захист 23 лютого 2021 року 
в НМАУ ім. П. І. 

Чайковського) 
 
 

Публікації 
 

Web of Science 
Olha V. Muravska 

«Empire Style as a Model of 
the Embodiment of Patriarchal 

and Orthodox Ideas in 
European Culture and Music of 

the Restoration Era» // 
Rupkatha Journal on 

Interdisciplinary Studies in 
Humanities (ISSN 0975-2935) 
Indexed by Web of Science, 
Scopus, DOAJ, ERIHPLUS 
Vol. 13, No. 2, April-June, 

2021 
+ 

Підготовлені та здані до 
друку ще 3 аналогічні  статті  

 
Фахові публікації 

 
1. Монографія:  

Муравська о. В. 
Східнохристиянська 

парадигма європейської 
культури і музика XVIII – 
XX століть: монографія. 

Одеса: Астропринт, 2017. 
564 с. 

 
Муравская Ольга. Феномен 
наполеоновского ампира и 

традиции музыкального 
театра Гаспаре Спонтини // 

Наукові записки 
Тернопільського 

національного педагогічного 
університету імені 

culture: Науковий вісник. 
Одеса: Астропринт, 2017. 
Вып. 22. С. 22-32.  
 
Муравская О. В. Роль 
византийского «образа 
мира» в становлении 
музыкальной и культурно-
исторической  традиции 
Европы XVIII-XX ст. // 
Музичне мистецтво і 
культура. Music art and 
culture: Науковий вісник. 
Одеса: Астропринт, 2017. 
Вып. 23. С. 50-62. 
 
Муравська О. В. 
Східнохристиянські 
(візантійські) стимули 
проторенесанс них 
позицій європейської 
культури і музики 
Середньовіччя та 
Відродження // Вісник 
НАКККіМ: Науковий 
журнал. Київ: ІДЕЯ-
ПРИНТ, 2019. № 1. С. 242-
247. 
Муравська О. В. 
«Літургійний рух» та його 
роль у 
західноєвропейській 
культурно-історичній та 
музичній традиції XIX-XX 
століть // Вісник 
НАКККіМ: Науковий 



Володимира Гнатюка. Серія: 
Мистецтвознавство. 

Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. 
В. Гнатюка. 2016. № 2 (Вип. 

35). С. 45-53.  
 

Муравская О. В. Хоровые 
полонезы О. Козловского в 

контексте традиций 
Александровского ампира // 

Музичне мистецтво і 
культура. Music art and 

culture: Науковий вісник. 
Одеса: Астропринт, 2017. 

Вып. 22. С. 22-32.  
 

Муравская О. В. Роль 
византийского «образа 
мира» в становлении 

музыкальной и культурно-
исторической  традиции 
Европы XVIII-XX ст. // 
Музичне мистецтво і 

культура. Music art and 
culture: Науковий вісник. 
Одеса: Астропринт, 2017. 

Вып. 23. С. 50-62. 
 

Муравська О. В. 
Східнохристиянські 

(візантійські) стимули 
проторенесанс них позицій 

європейської культури і 
музики Середньовіччя та 

Відродження // Вісник 
НАКККіМ: Науковий 

журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 
2019. № 1. С. 242-247. 

Муравська О. В. 
«Літургійний рух» та його 
роль у західноєвропейській 

культурно-історичній та 
музичній традиції XIX-XX 

століть // Вісник НАКККіМ: 

журнал. Київ: ІДЕЯ-
ПРИНТ, 2019. № 2. С. 312-
317. 
Муравська О. В. Поетика 
вокального циклу П. 
Хіндеміта «Житіє Марії» в 
руслі духовних і 
стильових шукань 
німецької культури і 
музики першої половини 
ХХ століття // Вісник 
НАКККіМ: Науковий 
журнал. Київ: ІДЕЯ-
ПРИНТ, 2019. № 3. 
 
Muravskaja Olha. 
Hagiograficzne aspekty 
“Opowiesci o prawdziwym 
czlowieky” Sergieja 
Prokofiewa // Miedzy 
wschodem a zachodem. 
Kultura muzyczna i jej 
tradycje. Warszawa: 
Wydawnictwo universytetu 
muzycznego Fryderyka 
Chopina, 2016. S. 77-87.  
 
Муравская О. В. 
Европейский Восток и 
Запад в русле становлення 
их ключевых духовних и 
культурно-исторических 
установок // European 
Journal of Humanities and 
Social Sciences. 2020. № 4. 
С. 31-38. 



Науковий журнал. Київ: 
ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 2. С. 

312-317. 
Муравська О. В. Поетика 

вокального циклу П. 
Хіндеміта «Житіє Марії» в 
руслі духовних і стильових 

шукань німецької культури і 
музики першої половини ХХ 

століття // Вісник 
НАКККіМ: Науковий 

журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 
2019. № 3. 

 
Muravskaja Olha. 

Hagiograficzne aspekty 
“Opowiesci o prawdziwym 

czlowieky” Sergieja 
Prokofiewa // Miedzy 

wschodem a zachodem. 
Kultura muzyczna i jej 
tradycje. Warszawa: 

Wydawnictwo universytetu 
muzycznego Fryderyka 

Chopina, 2016. S. 77-87.  
 

Муравская О. В. 
Европейский Восток и Запад 

в русле становлення их 
ключевых духовних и 

культурно-исторических 
установок // European Journal 

of Humanities and Social 
Sciences. 2020. № 4. С. 31-38. 

 
Муравська О. В. До питання 

про специфіку оперного 
амплуа баритона: 

етимологічний та образно-
смисловий аспекти // 
Міжнародний вісник: 

культурологія, філологія, 
музикознавство. Київ: 

 
Муравська О. В. До 
питання про специфіку 
оперного амплуа 
баритона: етимологічний 
та образно-смисловий 
аспекти // Міжнародний 
вісник: культурологія, 
філологія, 
музикознавство. Київ: 
Міленіум, 2016. Вип. I (6). 
С. 153-158.  
 
Муравська О. В. Архетипи 
радянської культури та їх 
відображення в опері С. 
Прокоф’єва «Повість про 
справжню людину» // 
Музичне мистецтво і 
культура. Music art and 
culture: Науковий вісник. 
Одеса: «Астропринт», 
2018. Вип. 27. кн. 2. С. 5-
17. 
Муравська О. В. 
Ораторіальний спадок Р. 
Шумана в контексті 
духовної та жанрово-
стильової специфіки 
німецької культури 
першої половини XIX 
століття // Музичне 
мистецтво і культура. 
Music art and culture: 
Науковий вісник. Одеса: 



Міленіум, 2016. Вип. I (6). С. 
153-158.  

 
Муравська О. В. Архетипи 
радянської культури та їх 
відображення в опері С. 

Прокоф’єва «Повість про 
справжню людину» // 
Музичне мистецтво і 

культура. Music art and 
culture: Науковий вісник. 

Одеса: «Астропринт», 2018. 
Вип. 27. кн. 2. С. 5-17. 

Муравська О. В. 
Ораторіальний спадок Р. 

Шумана в контексті 
духовної та жанрово-
стильової специфіки 

німецької культури першої 
половини XIX століття // 

Музичне мистецтво і 
культура. Music art and 

culture: Науковий вісник. 
Одеса: «Астропринт», 2019. 
Вип. 28. кн. 1. С. 192-207. 

 
 

Участь у роботі 
Спеціалізованої вченої 

ради по захисту дисертацій 
в Одеській національній 
музичній академії  імені 

А.В.Нежданової Д 
41.857.01 з 2018 року і по 

теперішній час. 
 

Голова ДЕК у 2018, 2019, 
2020 рр. в Одеському 
коледжі мистецтв і культури 
ім. К. Ф. Данькевича. 

 

 

«Астропринт», 2019. Вип. 
28. кн. 1. С. 192-207 
 

3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не менше 
5 авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського 
аркуша на кожного 
співавтора); 

Монографія:  
Муравська о. В. 
Східнохристиянська 
парадигма європейської 
культури і музика XVIII – 
XX століть: монографія. 
Одеса: Астропринт, 2017. 
564 с. 
 

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня; 

Керівництво дисертаціями 
на здобуття наукового 
ступеня: 
 

Заєць Наталя 
В’ячеславівна – 



дисертація кандидата 
мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – 
музичне мистецтво 
Тема дисертації – 
«Жанрово-стильові 
аспекти фортепіанної 
творчості І. Альбеніса, Е. 
Гранадоса, М. де Фальї у 
відтворенні іспанської 
національної ідеї» 
(захист 26 вересня 2018 
року в ОНМА ім. 
Нежданової) 
 
Гульцова Діана 
Павлівна 
дисертація кандидата 
мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – 
музичне мистецтво 
Тема дисертації – 
«Поетика фортепіанного 
єтюду в європейській 
музиці 19 -20 століть» 
(захист 21 листопада 2018 
року в ОНМА ім. 
Нежданової) 
 
Татарнікова Анжелика 
Анатоліївна 
Дисертація доктора 
мистецтвознавства за 
спеціальністю 26.00.01 – 
теорія та історія культури 
Тема дисертації – 



«Алілуйно-славослівний 
базис європейської 
культури і музики» 
(захист 23 лютого 2021 
року в НМАУ ім. П. І. 
Чайковського) 
 
 
 

7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, 
або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих 
вчених рад; 

Участь у роботі 
Спеціалізованої вченої 
ради по захисту 
дисертацій в Одеській 
національній музичній 
академії  імені 
А.В.Нежданової Д 
41.857.01 з 2018 року і по 
теперішній час. 
 

12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною 



кількістю не менше п’яти 
публікацій; 

Публікації тез за 
матеріалами доповідей  

Муравська О. В. Східно-
християнська ґенеза 
європейської культури та 
музики Середньовіччя та 
Відродження // Сучасний 
культурний простір у 
мистецтвознавчому дискурсі: 
збірник матеріалів 
Міжнародної дистанційної 
науково-практичної 
конференції, Київ, 14 
листопада 2019 р. Київ: 
НАКККіМ, 2019. С. 25-27. 

Муравская О. В. Поэтика 
хоровых полонезов О. 
Козловского в русле традиций 
ампира // Трансформація 
музичної освіти і культури: 
Традиція і сучасність (30 
квітня – 2 травня 2019 р., м. 
Одеса); Захід – Схід: культура 
і мистецтво (25-26 вересня 
2019 р., м. Одеса): матеріали 
Міжнародних науково-
творчих конференцій. Одеса: 
Астропринт, 2019. С. 33-37. 

 
Муравская О. В. Украинская 
культура и музыка в 
наследовании византийского 



«образа мира» и идеи 
«Домостроительства» // 
Трансформація музичної 
освіти і культури: Традиція і 
сучасність. Проблеми 
поколінь і їх культурно-
мистецьких втілень: матеріали 
Міжнародної науково-творчої 
інтернет-конференції (30 
квітня – 2 травня 2020 р., м. 
Одеса). Одеса: Астропринт, 
2020. С. 69-76. 
 
Муравская О. В. Парадигма 
духовных и культурно-
исторических установок 
европейского Востока и 
Запада // Культура, освіта, 
творчість: світові технології, 
авторські ідеї, традиції і 
новаторство: збірник 
матеріалів II Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. Одеса: видавець 
С. Л. Назарчук, 2020. С. 227-
240. 

Мова і 
мовлення 
у культурі 
і 
мистецтві
Мова 
культури
Словянськ
а культура 
та модерн, 

Соколова 
Алла 

Вікторівн
а 

Доцент 
кафедри 
теоретичн

ої та 
прикладно

ї 
культурол

огії 

 

Одеська 
державна 

консерваторія 
імені А.В. 

Нежданової 

1996 рік,  
спеціальність 
«Фортепіано»

,  

1.Кандидат 
пед.наук, тема 
дисертації 
«Професійна 
підготовка 
вчителя в системі 
педагогічної 
освіти в Англії та 
Шотландії» 

Опубліковано: 
1. Монографія 
Соколова А. В. Традиції 
лицарсько-
аристократичної 
культури Британії-Англії 
та Русі-України, Одеса : 
Астропринт, 2020. 376 с. 

Стажування для педагогічних і 
науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних 
закладів I – IV рівнів 

акредитації обсягом 180 
навчальних годин (6 ECTS 
credits) на базі університету  

University of Economy, 
Bydgoszcz, Poland в області 

1, 3, 5, 12 

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що включені до 
переліку фахових видань 
України, до наукометричних 



педагогіч
на 
практика 

 

кваліфікація: 
викладач, 

концертмейст
ер, артист 
камерного 
ансамблю. 
Отримано 

диплом КК № 
000917 

захищено 26 
лютого 2009 року 
у спеціалізованій 
Вченій Раді  
Д 41.053.01 
Південноукраїнсь
кого 
національного 
педагогічного 
університету 
імені К.Д. 
Ушинського зі 
спеціальності 
13.00.01 – 
загальна 
педагогіка та 
історія 
педагогіки. 
Отримано диплом 
ДК № 056514. 
2. Доцент 
кафедри 
теоретичної та 
прикладної 
культурології 
ОНМА ім. А.В. 
Нежданової, 
вчене звання 
присвоєно 26 
листопада 2020 
року. 

2. Колективна 
монографія у 
міжнародних 
виданнях(ЄС): 
Соколова А. В. The 
traditions of the Irish bards 
in the context of 
sociocultural diversity // 
Modern culture  
studies and art history : an 
experience of Ukraine and 
EU. Wloclawek, Poland, 
2020. P. 458–477. 
3. Статті, що 
індексуються в 
наукових журналах в 
міжнародній бази  
даних Web of Science: 
 Sokolova A. V. The 
Traditions of Mummers, 
Court Masquerades, and  
Secular Balls // Journal of 
History Culture Art 
Research : Karabuk 
University,  
Vol. 9, No. 2. 2020. P. 
297–306.  
Sokolova A. V. The Court 
Culture in France, Italy 
and England in 16-17th 
Centuries : Interaction and 
Mutual Influence // Journal 
of History Culture Art  

«Європейські та польські 
системи вищої освіти: 

практика, досвід, інноваційні 
методи навчання» (European 
and Polish higher education 

systems: practice, experiences, 
innovative teaching methods) та 

захистила власний проект 
«Сучасні наукові дослідження 

в галузі культури та 
мистецтва»  (Modern scientific 

researches in culture and art). 
Сертифікат WSG, Bydgoszcz, 

Poland від 25 серпня 2020 
року. 

баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

1. Sokolova A. V. The 
Traditions of Mummers, 
Court Masquerades, and 
Secular Balls // Journal of 
History Culture Art Research 
: Karabuk University,  
Vol. 9, No. 2. 2020. P. 297–
306.  
2. Sokolova A. V. The Court 
Culture in France, Italy and 
England in 16-17th Centuries 
: Interaction and Mutual 
Influence // Journal of History 
Culture Art  

Research : Karabuk 
University, Vol.9, No4. 2020. 
P. 134–145. 

3.Соколова А. В. Витоки 
походження жанру 
англійської Мас ки // 
Культурологічна думка 
:науковий збірник / 
Інститут культурології 
національної академії 
мистецтв. Київ, 2020. Вип. 
17. С. 89–98.  

4.Соколова А. В. 
Придворна маска як 



3. Доктор 
мистецтвознавств
а, 
тема дисертації: 
«Візантійсько-
лицарський 
культурний 
феномен у 
релігійних і 
творчих традиціях 
Британії-Англії та 
Русі-України», 
захищено 
27.04.2021 у 
спеціалізованій 
Вченій Раді  
Д 26.005.02 
Національної 
музичної 
академії України 
імені П. І. 
Чайковського, зі 
спеціальністю 
26.00.01 – Теорія 
та історія 
культури 
(мистецтвознавст
во). 
Затверджено 
наказом 
Міністерства 
освіти і науки 
України від 

Research : Karabuk 
University, Vol.9, No4. 
2020. P. 134–145. 
4. Основні статті, 
затверджені МОН 
України як фахові: 
Соколова А. В. Феномен 
придворної Маски в 
культурі королівсько1го 
двора Якова I 
Англійського // 
Українська культура: 
минуле, сучасне, шляхи  
розвитку (напрям : 
«Культурологія») : наук. 
збірник, Рівне : РДГУ, 
2019.  
Вип. № 33. С. 19–25.  
 Соколова А. В. Витоки 
походження жанру 
англійської Маски // 
Культурологічна думка : 
науковий збірник / 
Інститут культурології 
національної академії 
мистецтв. Київ, 2020. 
Вип. 17. С. 89–98.  
 Соколова А. В. 
Придворна маска як 
частина політичної 
культури  
Англії періоду правління 
Стюартів // Культура 

частина політичної 
культури  
Англії періоду правління 
Стюартів // Культура 
України : збірник наукових  
праць / Харківська 
державна академія 
культури, 2020. Вип. 68. С. 
80–89.  
5.Соколова А. В. Феномен 
придворної Маски в 
творчості англійського 
поета і драматурга Бена 
Джонсона // Культура і 
сучасність. Альманах 
Національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв. Київ, 2020. Вип. 
1.  

С. 91–97. 

3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора); 

Монографія 



29.06.2021 № 735. 

 

України : збірник 
наукових  
праць / Харківська 
державна академія 
культури, 2020. Вип. 68. 
С. 80–89.  
 Соколова А. В. Феномен 
придворної Маски в 
творчості англійського 
поета і драматурга Бена 
Джонсона // Культура і 
сучасність. Альманах 
Національної академії 
керівних кадрів культури 
і мистецтв. Київ, 2020. 
Вип. 1.  
С. 91–97. 
Соколова А. В. Танець як 
ключовий елемент 
придворної Маски 
королівського двора 
Англії періоду правління 
Якова І // Часопис 
Національної  
музичної академії 
України імені П. І. 
Чайковського. Київ, 
2020. Вип. 2-3 (47-48).  
С. 250–262.  
Соколова А. В. Традиції 
православного 
християнства в духовній  

Соколова А. В. Традиції 
лицарсько-аристократичної 
культури Британії-Англії та 
Русі-України, Одеса : 
Астропринт, 2020. 376 с. 
2. Колективна монографія 
у міжнародних 
виданнях(ЄС): 
Соколова А. В. The 
traditions of the Irish bards in 
the context of sociocultural 
diversity // Modern culture  
studies and art history : an 
experience of Ukraine and 
EU. Wloclawek, Poland, 
2020. P. 458–477. 
 
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня; 

Ступень доктора 
мистецтвознавства, 
тема дисертаційного 
дослідження: 
«Візантійсько-лицарський 
культурний феномен у 
релігійних і творчих 
традиціях Британії-Англії 
та Русі-України», 
захищено 27.04.2021 у 
спеціалізованій Вченій Раді  
Д 26.005.02 
Національної музичної 



культурі Великобританії 
// Вісник Закарпатської 
академії мистецтв. 
Ужгород,  
2019. Вип. 12. С. 88–93. 
 Соколова А. В. 
Кельтські друїди та їх 
вплив на культуру інших 
етносів // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури 
і мистецтв. Ки1їв, 2020. 
Вип. 2. С. 72–77. 
Соколова А. В. 
Сакрально-ритуальний 
аспект танцю в 
англійській  
придворній Масці // 
Вісник Національної 
академії керівних кадрів 
культури і  
мистецтв : наук. журнал. 
Київ, 2020. Вип. 3. С. 61–
69. 
Соколова А. В. 
Придворна культура 
Візантії в політико-
духовному  
вимірі // Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів культури 
і мистецтв : 

академії України імені П. І. 
Чайковського, зі 
спеціальністю 26.00.01 – 
Теорія та історія культури 
(мистецтвознавсто). 
Затверджено 
наказом 
Міністерства освіти і науки 
України від 
29.06.2021 № 735. 
12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше п’яти 
публікацій; 

Участь у конференціях: 
Соколова А. В. Класична 
музика в сучасній 
інтерпретації. Інновацій1ні 
пріоритети у розвитку 
науки. Збірник наукових 
матеріалів XXVII 
Міжнародної науково-
практичної конференції. 
Вінниця, 2019. С. 23–28. 
 Соколова А. В. Сучасні 
підходи до проблем в 
музичній освіті 
Великобританії // 



наук. журнал. Київ, 2020. 
Вип. 4. С. 56–63.  
Соколова А. В. 
Придворна Маска як 
символ влади Короля 
Карла І Стюарта // 
Мистецтвознавчі записки 
: зб. наук. праць / 
Національна академія  
керівних кадрів культури 
і мистецтв. Київ, 2020. 
Вип. 37, С. 3–9.  
Соколова А. В. Еволюція 
придворної Маски 
періоду англійської 
революції 1640-1660 
років та реставрація 
монархії Стюартів // 
Українська культура : 
минуле, сучасне, шляхи 
розвитку : науковий 
збірник державного 
гуманітарного 
університету. Рівне, 
2020. Вип. 34. С. 130–
136. 
Соколова А. В. Музична 
культура стародавньої та 
середньовічної  
Ірландії та її паралелі в 
українській музичній 
культурі // Актуальні 
питання гу1манітарних 

Міжнародний журнал 
«Virtus» Scientific Journal. 
Канада, Монре1аль, 2019. 
Вип. 31. С. 131–134. 
Соколова А. В. Культурна 
історія носіння масок. 
Ерделівські читання : зб. 
матеріалів доп. на 
міжнародній наук.-практ. 
конф., 17-19 травня 2016 
року. Ужгород, 2016. С.71-
73. 
Соколова А. В. Історія 
Венеціанської карнавальної 
маски. Конференція «Захід-
Схід: Культура і 
сучасність» : зб. матеріалів 
доп. міжнародної наук.-
творчої конф. Одеса, 2020. 
С. 96-98. 
Соколова А. В. Бритсько-
кельтські сліди в традиціях 
козацькошляхетської 
України. Трансформація 
музичної освіти і культури: 
Традиція і  
сучасність : зб. матеріалів 
доп. міжнародної наук.-
творчої конф., 30 квітня –2 
травня 2019. Одеса, 2019. 
С. 105–108.  



наук : Міжвузівський 
збірник наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені Івана 
Франка, Дрогобич, 2020. 
Вип. 31, том 1. С. 216–
223.  
17. Соколова А. В. Вплив 
культури Візантійської 
імперії на культуру  
країн середньовічної 
Європи // Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: Міжвузівський 
збірник наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені Івана 
Франка. Дрогобич. 2020. 
Вип. 33, том 2.  
С. 49–56.  
18. Соколова А. В. Роль 
Британії в культурно-
політичному просторі 
Візантії в епоху високого 
середньовіччя // 
Культура і сучасність: 
Альманах Національної 

Соколова А. В. Англійська 
культурна ідея XX століття 
і України. 
Сучасний культурний 
простір у 
мистецтвознавчому 
дискурсі : зб. матеріалів 
доп. міжнародної 
дистанційної наук.-практ. 
конф. Київ, 2019. С. 40–41.  
Соколова А. В. 
Британський фольклор: 
сучасні виклики та шляхи  
розвитку. Музичне 
мистецтво та культура: 
Захід – Схід : зб. матеріалів 
доп.  
на міжнародної наук.-
творчій конф. Одеса, 2019. 
С. 147–148. 
Соколова А. В. Вокальна 
музика в англійській 
придворної Масці і  
Антимасці. Трансформація 
музичної освіти і культури: 
Традиція і сучасність.  
Проблеми поколінь і їх 
культурно-мистецьких 
втілень : зб. матеріалів доп.  
міжнародної наук.-творчій 
інтернет-конф. Одеса, 2020. 
С. 106–114.  



академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, 
Київ, 2020. Вип. 2. С.  
97–103. 
19. Соколова А. В. 
Специфіка національних 
форм соціуму Британії й  
Русі в їх спиранні на 
візантійську модель 
державотворення // 
Мистецтвознавчі  
записки : зб. наук. праць. 
/ Нац. акад. керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. Київ,  
Том № 38, 2020, С. 3–9. 
 Sokolova A. V. Artistic 
and cultural relations 
between the Byzantine  
empire and England in the 
early middle ages // 
Вісник КНУКіМ (cерія 
"Мистецтвознавство"), 
Київ, 2020. Вип. 43. C. 
33–38 
5. Статті у  
міжнародних виданнях: 
 Sokolova A. V. Christmas 
traditions through the 
prism of paganism and  
Christianity // The 
European Journal of 

 Sokolova А. Придворний 
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of VII International Scientific  
and Practical Conference 
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Liverpool, 2020. Р. 840-844.  
 Соколова А. В. 
Візантійська трагедія в 
англійському театрі епохи 
Відродження. Ерделівські 
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міжнародній наук.-практ. 
конф.,  
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ст. 
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Володимир
івна 

професор 
кафедри 

теоретичн
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прикладно
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огії 

2002 рік 
Одеська 
державна  
музична 
академія імені  
А.В.  Неждано
вої за 
спеціальністю 
«Муз.мистецтв
о». Диплом СК 
№ 21280692 (з 
відзнакою). 

Диплом кандид. 
мистецтвознавс 
тва ДК № 
030021, 
спеціальність 
17.00.03 – 
музичне 
мистецтво, 30 
червня 2005 р. 
Диплом 
доктора 
мистецтвозн
авс тва ДД 

публікації: 

Стилевая эмансипация 
музыкального 
исполнительства и 
методология «новой 
целостности» анализа 
музыки Міжнародний 
вісник. Культурологія. 
Філологія. 
Музикознавство. 
International lournal. 
Culturology. Philology. 
Musicology. Вип. І (6), 

міжнародна 
програма"Європейський союз та 
Візантійська імперія - культурна 

спадщина, історія та 
перспективи", організована 

Вільнюським університетом та 
греко-литовською громадою 

"Понтос" з 10.07.2017 по 
10.08.2017 

1,6,7,12 

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що включені до 
переліку фахових видань 
України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection; 

1) Стилевая эмансипация 
музыкального 
исполнительства и 
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р викладач  
класу 
фортепіано. 
Диплом 
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026047, 20 
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професора 
№ 000323 
від 
20.03.2018 
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Национальные истоки 
фортепианного 
символизма 
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культури і мистецтва. 
National Academy of 
Managerial Staff of Culture 
and Arts. Herald. 2’2016. 
– Київ, 2016. – С. 48-52. 
Феномен Глена Гульда в 
пианистическом искусстве 
ХХ века 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія мистецтвознавство. 
№ 2/2016 (Випуск 35). – 
Тернопіль, 2016. 
– С. 20-26. 
Sequenza IV Luciana 
Beria w kontekście 
postawangardy Między 
Wschodem I Zachodem. 
Kultura muzyczna i jej 
tradyje. – Warszawa: 
Wydawnictwo 

методология «новой 
целостности» анализа 
музыки Міжнародний 
вісник. Культурологія. 
Філологія. 
Музикознавство. International 
lournal. Culturology. 
Philology. 
Musicology. Вип. І (6), 2016. – 
Київ, 2016. - C.144-149. 
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исполнительского 
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Наукові записки 
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національного університету 
імені Володимира Гнатюка. 
Серія мистецтвознавство. № 
2/2016 (Випуск 35). – 
Тернопіль, 2016. 
– С. 20-26. 
Sequenza IV Luciana Beria 
w kontekście postawangardy 



магістр 
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universytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina, 2016. 
– S. 131-140. 
(Web of Science 
Фортепианный концерт 
Ф.Пуленка в средоточии 
неоклассической 
стилистики в 
исполнительском 
репертуаре пианистов 
European Applied 
Scinses. Europische 
Fachhochscule # 9 2016. 
– Stuttgart: ORT 
Publishing, 2016. - S.9-
12. 
Символические и 
оркестрально-
миметические установки 
музыкального 
творчества ХХ века в 
проекции на 
пианистическое 
искусство Вісник 
Національної академії 
керівних кадрів 
культури і мистецт. 
Щоквартальний 
науковий журнал. 
National Academy of 
Manageria Staff of 
culture and 

Między Wschodem I 
Zachodem. Kultura 
muzyczna i jej tradyje. – 
Warszawa: Wydawnictwo 
universytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina, 2016. – 
S. 131-140. 
(Web of Science 
Фортепианный концерт 
Ф.Пуленка в средоточии 
неоклассической 
стилистики в 
исполнительском 
репертуаре пианистов 
European Applied Scinses. 
Europische Fachhochscule # 
9 2016. – Stuttgart: ORT 
Publishing, 2016. - S.9-12. 
Символические и 
оркестрально-миметические 
установки 
музыкального творчества 
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пианистическое искусство 
Вісник Національної 
академії керівних кадрів 
культури і мистецт. 
Щоквартальний науковий 
журнал. National Academy 
of Manageria Staff of 
culture and 
arts.QuarterlyJournal 



arts.QuarterlyJournal 
1’2017. – Київ. С.57-62. 
(Web of Science) 
 
Лю Кетін «Сучасна 
фортепіанна школа 
Тайваню в аналогіях до 
європейського 
мистецтва ХХ століття, 
17.00.03 – музичне 
мистецтво – Одеса, 
ОНМА, 20.09.2017. 
А. Кириченко 
«Концепція ‘світового 
театру’ в оперній 
творчості німецьких 
композиторів другої 
половини ХХ – початку 
ХХІ століття», 17.00.03 
– музичне мистецтво – 
Одеса, ОНМА, 
25.01.2016 

 

1’2017. – Київ. С.57-62. 
(Web of Science) 

6) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня; 

Лю Кетін «Сучасна 
фортепіанна школа 
Тайваню в аналогіях до 
європейського мистецтва 
ХХ століття, 17.00.03 – 
музичне мистецтво – 
Одеса, ОНМА, 20.09.2017. 
А. Кириченко «Концепція 
‘світового театру’ в 
оперній творчості 
німецьких композиторів 
другої половини ХХ – 
початку ХХІ століття», 
17.00.03 – музичне 
мистецтво – Одеса, 
ОНМА, 25.01.2016 

7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, 
або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих 
вчених рад; 



участь в атестаії наукових 
кадрів, як офіційного 
опонента та участь у 
разових спец.радах по 
захисту дисертацій 

12) наявність апробаційних 
та/або науково-популярних, 
та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-
експертних публікацій з 
наукової або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше п’яти 
публікацій; 

Опубліковані тези доповідей: 

Интерпретационные 
альтернативы Третьего 
фортепианного концерта 
С.Прокофьева. Сьома 
Міжнарод.науково-творча 
конференція «Художня 
культура і мистецька освіта: 
традиції та сучасністью 20-21 
липня 2018 р. (Київ) с. 15-18 

С.Прокоф’єв і О.Скрябін у 
фортепіанному виконавстві 
Ван Юедж. Науково-
практична конференція. 
Музичне мистецвто: Захід-
Схід. До 105-річчя Одеської 



консерваторії 30 листопада – 
2 грудня 2018 (Одеса) с. 24-26 

Абсолютна абстракція музики 
в теорії і в творчості 
І.Вишнєградського в 
продовження «вогняної 
екстатики» О.Скрябіна    та 
ідей ісіхастського 
Православ’я  

IV Międzynarodowа 
Konferencja “Interpretacje 
dzieła muzycznego. 
Narodowość a wartości 
uniwersalne, kontynuującej cykl 
sympozjów pod 
nazwąInterpretatio artis 
musicae” 27-28 listopada 2018. 
Bydgoszcz, Polska.  
 

Віртуальна салонність 
Г.Гульда у втіленні 
перспектив розвитку 
виконавства ХХІ ст. 

Восьма науково-творча 
конференція «Україна в 
загальноєвропейському 
музично-театральному 
просторі: проблеми, здобутки 
та шлях взаємозбагачення. До 
145-річчя від дня народження 
С.Рахманінова. До 80-річчя 



народження С.Турчака. 26-28 
квітня 2018 р. Київ, 2018. 

2019 
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