
 

 



 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Олійник О. Л. 

народний артист України, кандидат мистецтвознавства, професор,  

ректор ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Оганезова-Григоренко О. В. 

народна артистка України, доктор мистецтвознавства, професор, проректор  

з науково-педагогічної та наукової роботи ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Самойленко О. І. 

доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи  

ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Осадча С. В. 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної 

етнографії ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Черноіваненко А. Д. 

доктор мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів  

ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Могілевська І. М. 

голова профспілкової організації, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач  

кафедри концертмейстерства ОНМА імені А. В. Нежданової. 

 

Майденберг-Тодорова К. І. 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики та композиції ОНМА 

імені А. В. Нежданової. 

 

Яцула Г.В. 

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

 



 

 

25 ЛИСТОПАДА 
(ЧЕТВЕР) 

 
ДЕННЕ ЗАСІДАННЯ 

 
10.00 – 14.00 

 
 

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

кандидата мистецтвознавства, професора, народного артиста України 
Олійника Олександра Леонідовича 

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

 
Самойленко Олександра Іванівна,  
доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської  
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Мистецька школа як форма реінновації пізнавального досвіду (та явище  
символізації). 
 
Єфіменко Аделіна Геліївна,  
доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії музики Львівської національної 
музичної академії імені М. Лисенка, завідувачка кафедри мистецтвознавства  
Українського Вільного університету Мюнхена (Україна, Львів – Німеччина, Мюнхен). 
Історія створення і наукова спадщина «мюнхенської школи» музикознавства. 
 
Карась Ганна Василівна, 
доктор мистецтвознавства, заслужений працівник культури України, професор  
кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ «Прикарпатський  
національний університет імені Василя Стефаника» (Україна, Івано-Франківськ). 
Естетика, традиції та інновації диригентсько-хорової школи Олександра  
Кошиця. 
 
Бондар Євгенія Миколаївна,  
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри хорового диригування 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Одеська хорова школа: корифеї та сучасники.  
 
Остроухова Наталія Володимирівна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент, кафедри загального та спеціалізованого  
фортепіано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, 
Одеса). 
М. Л. Кропивницький та його школа музично-драматичної акторської  
майстерності. 
 
Савченко Ганна Сергіївна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри композиції та  
інструментування Харківського національного університету мистецтв імені 
І. П. Котляревського (Україна, Харків). 
Поняття «школа» в оркестровці. 



 

 
Осадча Світлана Вікторівна,  
доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри історії музики та музичної 
етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової  
(Україна, Одеса). 
Шляхи та методи перетворення історіографії на історіологію як актуальна  
проблема сучасного музикознавства. 
 
Сапсович Олександра Аркадіївна,  
кандидат мистецтвознавства, заслужена артистка України, доцент кафедри  
спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Виконавська школа Миколи Петрова: ретроспекція піаністичної спадщини. 
 

Каплієнко-Ілюк Юлія Володимирівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музики, факультет педагогіки,  
психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені 
Ю. Федьковича. 
«Полінаціональний фольклоризм» як стильова риса народної творчості  
Буковини. 
 
Казначеєва Тетяна Олександрівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри загального та  
спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Вплив італійської та французької балетних шкіл на еволюцію танцювальних 
жанрів у операх Г. Ф. Генделя та К. В. Глюка. 
 
Борисенко Марія Юріївна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики Харківського  
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (Україна, Харків). 
Між Альтаїром та Вегою – зоряний час протягом 105 років: передювілей  
ХНУМ імені І. П. Котляревського.  
 
Мурза Світлана Анатоліївна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів Одеської  
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Диригентський жест як компонент специфічної мовної системи. 
 
Юрченко Ольга Петрівна, 
кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу аспірантури, асистентури-стажування 
та докторантури, старший викладач кафедри народних інструментів України 
Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 
(Україна, Харків). 
Як створюється виконавська цимбальна школа: Харківський досвід. 
 
Балінова Світлана Конківна,  
в. о. доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Одеської  
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Основні педагогічні постулати та принципи моїх викладачів. 

 
КАВА – БРЕЙК 

 
14.00 – 15:00 



 

 

 
ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 

 
15.00 – 19.00 

 
Головуючі: Овсяннікова-Трель О.А., Грібінєнко Ю.О. 

 
Лебедь Володимир Олександрович, 
викладач кафедри оркестрових інструментів Дніпропетровської академії музики імені 
М. Глінки (Україна, Дніпро). 
Музично-виконавська школа як фактор розвитку академічного саксофонного 
репертуару. 
 
Цурканенко Ірина Володимирівна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики 
Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 
(Україна, Харків). 
Усні форми інформації в сучасному музикознавстві: традиції та перспективи.  
 
Іванчук Соломія-Іванна Романівна,  
аспірантка кафедри оперного співу Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського (Україна. Київ). 
Загадки видатної української співачки Іри Маланюк у контексті Львівської  
вокальної школи. 
 
Величко-Соломенник Злата Юріївна, 
викладач кафедри хорового диригування, здобувач кафедри історії української музики 
та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені  
П. І. Чайковського (Україна, Київ).  
Творча школа Анатолія Авдієвського як феномен музичної освіти України. 
 
Шейко Алла Олексіївна, 
кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри  
хорового диригування Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського (Україна, Київ). 
Основоположні принципи диригентсько-хорової школи Олега Тимошенка. 
 
Таранець Сергій Альбертович, 
завідувач лабораторії фольклору та етнографії Одеської національної музичної  
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Традиція як фактор відчуження-відмежування автентичного носія професійного 
епічного виконавства. 
 
Яструб Олена Миколаївна,  
здобувач кафедри інтерпретології та аналізу музики, викладач кафедри хорового  
диригування Харківського національного університету мистецтв імені 
І. П. Котляревського (Україна, Харків). 
Явище хорової школи України в музичному виконавстві XlX – першої половини 
XX століть  
 

 



 

 

Дубровська Галина Миколаївна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри загального та спеціалізованого форте-
піано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової  
(Україна, Одеса). 
Творче наслідування традицій професора М. І. Рибицької в Одеській  
фортепіанній школі.  
 
Резнік Діна Борисівна, 
викладач-методист Одеського коледжу мистецтв імені К. Ф. Данькевича  
(Україна, Одеса). 
Представники школи Г. Нейгауза в Україні.  
 
Петрик Владислав Ігорович, 
аспірант кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського (Україна, Харків). 
Творча особистість Валерія Алтухова та харківська кларнетова школа. 
 
Ван Сіге, 
аспірантка кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського (Україна, Харків). 
Національні традиції у сучасній камерно-вокальній практиці. 
 
Лі Янь, 
аспірантка кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського (Україна, Харків). 
Жартівлива народна пісня як жанрове явище у китайській музичній традиції. 
 
Гиса Оксана Андріївна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та методики музичного 
мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені  
Володимира Гнатюка (Україна, Тернопіль).  
Історія становлення Львівської та Познанської музикологічних шкіл. 
 

Круліковська Тетяна Петрівна,  
здобувач кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені 
М. В. Лисенка (Україна, Лівів). 
Особливості становлення та розвитку «української школи» в творчості  
польських композиторів Поділля XIX ст.. 
 
Александрова Наталія Глібівна, 
кандидат мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики та композиції Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Аналіз музичних творів як компонент наукової традиції у музикознавстві. 
 
Мінасян Лариса Борисівна,  
викладач-методист, завідувач відділу музично-теоретичних дисциплін школи ми-
стецтв при Чернігівському фаховому музичному коледжі імені Л. М. Ревуцького 
(Україна, Чернігів). 
Новаторська методика викладання дисципліни «Музична грамота та практичне 
музикування». 



 

 

Черноіваненко Алла Дмитрівна, 
доктор мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів Одеської  
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Системні засади музично-інструментальної культури в ноологічній парадигмі. 
 
Мірошниченко Світлана Володимирівна, 
кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри 
теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Специфіка дистанційного викладання поліфонії  
 
Андріянова Оксана Вікторівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри камерного ансамблю Одеської  
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Салонна музика як категорія музикознавства. 
 
Язикова Наталія Борисівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіа-
но, декан факультету заочної та магістерської підготовки Одеської національної  
музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Традиції фортепіанного виконавського мистецтва та їх трансформація в  
сучасній виконавській школі (С. Л. Могілевська, Г. І. Лейзерович). 
 
Годіна Інна Василівна, 
кандидат мистецтвознавства, завідувач аспірантури та докторантури Одеської націо-
нальної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Образна сфера сонорики (на прикладі творчості А. Томльонової  
та К. Цепколенко).  
 

26 ЛИСТОПАДА 
(П’ЯТНИЦЯ) 

 
ДЕННЕ ЗАСІДАННЯ 

 
10.00 – 14.00 

 
Головуючі: Майденберг-Тодорова К. І., Вороновська О.В.. 

 
Бружайте Айсте,  
доктор мистецтвознавства, доцент Литовської академії музики та театру, старший 
викладач Вільнюської середньої десятирічної музичної школи імені Б. Дваріонаса 
(Литва, Вільнюс). 
Ансамблі литовських народних інструментів – невичерпні скарбниці звуків та 
тембрів для композиторів XXI сторіччя. 
 
Cавонюк Ганна Олексіївна, 
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музич-
ної академії імені А. В. Нежданової, викладач ліцею «Наукова зміна» (Україна,  
Київ-Одеса). 
Композиторські національні школи та їх вплив на розвиток жанру пасіонів: між 
ретроспекцією та евристикою. 



 

 

Шпитальна Ірина Мар'янівна, 
аспірантка кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної  
музичної академії імені А. В. Нежданової. (Україна, Одеса). 
Історично-стильові чинники сучасної акордеонно-виконавської школи. 
 
Завгородня Галина Федорівна,  
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики та композиції 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Інформаційно-музичний простір сучасної освіти. 
 
Бородавкін Сергій Олексійович, 
кандидат мистецтвознавства, доцент, в. о. професора кафедри теорії музики та  
композиції Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової  
(Україна, Одеса). 
Роль музично-теоретичних та історичних дисциплін в освіті  
музиканта-виконавця на сучасному етапі. 
 
Ролінська Олена Григорівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіа-
но Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Педагогічні умови залучення майбутніх учителів музики до евристичної  
діяльності. 
 
Конончук Георгій Валерійович, 
аспірант кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної  
музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Основи педагогічної діяльності Пауля Хіндеміта. 
 
Дяблова Крістіна Олегівна, 
аспірантка кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної  
музичної академії імені А. В. Нежданової, завідувачка музично-теоретичним відділом 
КЗПСО «Мистецька школа № 5 м. Одеси» (Україна, Одеса). 
Засоби організації давньоруського співочого циклу у контексті канонічних  
традицій Середньовіччя. 
 
Антонова Тетяна Сергіївна,  
здобувач кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Хорове аранжування в системі освіти Одеської хорової школи: традиції та  
перспективи. 
 
Шатова Ірина Олександрівна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування Одеської  
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Хорова школа в системі сучасної мистецької освіти. 
 
Чеботаренко Ольга Валеріївна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та  
хореографічної підготовки факультету мистецтв Криворізького державного  
педагогічного університету (Україна, Кривий Ріг). 
Інтерпретація музики Й.Баха та С.Рахманінова: виконавські можливості та  
обмеження. 



 

 

 
Семенов Юрій Євгенович, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
До питання про національні та регіональні музично-виконавські школи.  
 
Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики та композиції Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Нові виконавські традиції сучасної академічної музики.  
 
Ян Ваньцін, 
аспірантка кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського (Україна, Харків). 
Камерно-вокальні твори Шарля Гуно у світлі взаємодії традицій різних  
національних шкіл. 
 
Рудас Людмила Федорівна, 
викладач вищої категорії, старший викладач КЗПСО «Мистецька школа № 9 
м. Одеси». 
Збереження традицій Ю.А. Рейдер у викладанні сольного співу. 
 
Грібінєнко Юлія Олександрівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Тембровий континуум камерної музики Юлії Гомельської. 
 
Шпак Галина Сергіївна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування Одеської  
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Хор як прообраз ідеального суспільства в контексті розвитку хорової школи. 
 
Могилевська Ірина Михайлівна,  
кандидат педагогічних наук, в. о. професора, завідувач кафедри концертмейстерства 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Методи навчання та шляхи рішення педагогічних завдань в  
концертмейстерському класі.  
 
Віла-Боцман Олександр Петрович, 
старший викладач кафедри хорового диригування Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Методичний комплекс Одеської хорової школи: міжпредметні зв'язки  
хорознавства та хорового сольфеджіо. 
 
Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Тенденції «нової простоти» в контексті стильової парадигматики музичного  
мистецтва сучасності. 
 
 



 

 

Горчакова Вероніка Нарцисівна,  
доцент кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Вчитель - учень в системі фахової підготовки хормейстерів. 
 
Вороновська Ольга Володимирівна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва та хореографії 
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 
К. Д. Ушинського (Україна, Одеса) 
Поширення і взаємозбагачення педагогічних засобів традиційного та  
мультимедійного навчання в галузі музичної освіти. 
 
Щербакова Ольга Костянтинівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри камерного ансамблю Одеської  
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Людмила Наумівна Гінзбург - виконавець та педагог. 
 
Щербаков Юрій Вікторович, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри концертмейстерства Одеської  
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Втілення педагогічних принципів Г. Нейгауза в класі професора Л. Гінзбург. 
 
Лісова Ольга Георгіївна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри концертмейстерства Одеської  
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Особливості виконання вокальних циклів одеських композиторів в  
концертмейстерській практиці: діалог «піаніст-вокаліст».  
 
Ван Ке 
аспірантка Харківської державної академії культури (Україна, Харків).  
Творча діяльність Лю Шикуня в контексті формування сучасної китайської 
фортепіанної школи. 
 
Носуля Анатолій Валентинович,  
кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри сольного співу Одеської націо-
нальної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Музично-драматургічні параметри жанрової форми «вірш з музикою» у творчо-
сті композиторів другої половини ХХ століття. 
 
Лобода Лариса Миколаївна,  
кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри сольного співу Одеської націо-
нальної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Виконавські аспекти та методи втілення взаємодії музичного та вербального 
рівнів у камерно-вокальній музиці Ю. Гомельської. 
 
Берлізова Ірина Володимирівна,  
заслужена артистка України, доцент кафедри сольного співу Одеської національної 
музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Актуальні аспекти проблеми вокальної артикуляції.  



 

 

 
Копійка Ганна Павлівна, 
доктор філософії, старший викладач кафедри теорії музики та композиції Одеської 
національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Україна, Одеса). 
Любімова Інна Мартинівна 
завідувач фортепіанним відділом Таїровської мистецької школи (Україна, Таїрово) 
Про плідність синтезу композиторської та фортепіанно-виконавської шкіл. 
 
Кравченко Тетяна Вікторівна, 
в.о. доцента кафедри камерного ансамблю, Одеської національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової, концертмейстер Овідіопільської школи духових інструментів 
(Україна, Одеса). 
Виконавське втілення етнічних особливостей у фортепіанних та камерних 
творах сучасних авторів. 
 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

14.00 – 15.00 

 
 
 



 

 


