
	

1	

МІНІСТЕРСТВО	ОСВІТИ	І	НАУКИ	УКРАЇНИ	
МИКОЛАЇВСЬКИЙ	НАЦІОНАЛЬНИЙ	УНІВЕРСИТЕТ		

ІМЕНІ	В.	О.	СУХОМЛИНСЬКОГО	
ФАКУЛЬТЕТ	ПЕДАГОГІКИ	ТА	ПСИХОЛОГІЇ	

КАФЕДРА	МУЗИЧНОГО	МИСТЕЦТВА	
 
 
 

 

ПРОГРАМА	
	

VІI	Всеукраїнського	науково-
практичного	семінару	

	«МИСТЕЦЬКА	ОСВІТНЯ	ГАЛУЗЬ:	

МЕТОДИКИ,	ТЕХНОЛОГІЇ»	

 
 

02	–	03	листопада	2021	року	

	

м.	Миколаїв	
 

 

 



	

2	

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА 
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОГРАМА 

 

VIІ	Всеукраїнського	науково-
практичного	семінару	

	«МИСТЕЦЬКА	ОСВІТНЯ	ГАЛУЗЬ:	

МЕТОДИКИ,	ТЕХНОЛОГІЇ»	
 

 

 

 

02	–	03	листопада	2021	року	
 

 

 

м.	Миколаїв	



	

3	

Мистецтво	вимагає	знань.	
—	Бертольд	Брехт		

 
ПРОГРАМА РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 02 листопада 2021 р. 
10.00 – 
11.00  

ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ https://us04web.zoom.us/j/4097
659601 Ідентифікатор 
конференції: 409 765 9601 
Ідентифікатор конференції: 409 
765 9601   Код доступу: 2021 

11.00 – 
11.50 

Ознайомлення з науково-
методичними матеріалами 
семінару 

 

12.00 – 
17.00 

Вебінарна кімната №1 
«Інноваційні методики і 
технології викладання предметів 
Мистецької освітньої галузі в 
закладах загальної середньої 
освіти та закладах вищої освіти». 

https://us04web.zoom.us/j/4097
659601 Ідентифікатор 
конференції: 409 765 9601 
Ідентифікатор конференції: 409 
765 9601   Код доступу: 2021 

 03 листопада 2021 року 
11.00-
11.50 

Ознайомлення з науково-
методичними матеріалами 
семінару 

 

12.00 – 
15.00 

Вебінарна кімната №2 
«Професійна підготовка 
(вокально-хорова) учнів і 
студентів» 

https://us04web.zoom.us/j/5446
014022?pwd=c0VlWnhQRWhtVG
FEVUw5SDNOZXBFUT09  
Ідентифікатор конференції: 544 
601 4022 Код доступу: 2021 

14.00 – 
17.00 

Вебінарна кімната №3 
«Професійна підготовка 
(інструментальне виконавство) 
учнів і студентів» 

https://us04web.zoom.us/j/7716
598708?pwd=ZWFRbnVHRCtzQXJi
UlcyNWN3bHNBQT09 
Ідентифікатор конференції: 771 
659 8708 Код доступу: 2021 

17.00 – 
18.00 

Круглий стіл   

 
	

РЕГЛАМЕНТ	
Доповідь	на	секційному	засіданні	–	10-15	хвилин	
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ВІДКРИТТЯ	СЕМІНАРУ	

ВІТАЛЬНЕ	СЛОВО	
Будак	Валерій	Дмитрович,		
ректор	 Миколаївського	 національного	 університету	
імені	В.	О.	Сухомлинського,	 доктор	 технічних	 наук,	 професор,	
академік	Національної	академії	педагогічних	наук	України	
	

Кузнецова	Олена	Анатоліївна,	
проректор	 	 із	 науково-педагогічної	 роботи	 Миколаївського	
національного	 університету	 імені	 В.	 О.	 Сухомлинського,	 доктор	
філософії	в	галузі	освіти,	доцент	
	

Олексюк	Олеся	Миколаївна,	
декан	 факультету	 педагогіки	 та	 психології	 Миколаївського	
національного	 університету	 імені	 В.	 О.	 Сухомлинського,	 доктор	
філософії	в	галузі	освіти,	доцент	
	

Стріхар	Оксана	Іванівна,		
завідувач	 кафедри	 музичного	 мистецтва	 Миколаївського	
національного	 університету	 імені	 В.	 О.	 Сухомлинського,	 доктор	
педагогічних	наук,	доцент		

 

 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Вебінарна	кімната	№1		
Секція	№1.	Інноваційні	методики	і	технології	викладання	

предметів	Мистецької	освітньої	галузі	в	закладах	загальної	
середньої	освіти,	закладах	дошкільної	освіти		та	закладах	вищої	

освіти	
	
Модератори	секції:	Аристова	Людмила	Сергіївна,		

доцент	кафедри	музичного	мистецтва	Миколаївського	
національного	 університету	 імені	
В.	О.	Сухомлинського,	доктор	філософії	в	галузі	освіти,	
доцент		
	Тютенко	Ганна	Олегівна,	
викладач	 кафедри	 музичного	 мистецтва	
Миколаївського	 національного	 університету	 	 	 імені	
В.О.	Сухомлинського	

	
	



	

5	

Спікери	секції:	
	
Розвиток	 емоційного	 інтелекту	 майбутніх	 учителів	 мистецтва	
як	необхідна	складова	успішності	професійної	діяльності	

Скорик	 Тамара	 Володимирівна,	 Національний	 університет	
«Чернігівський	 колегіум»	 імені	 	 	 Т.	Шевченка,	 професор	
кафедри	 мистецьких	 дисциплін,	 доктор	 педагогічних	 наук,	
доцент	(Чернігівська	область,	м.	Чернігів)	

 
Грантові	 програми	 -	 запорука	 професійної	 підготовки	
конкурентоздатних	фахівців	музичного	мистецтва		

Бурназова	 Віра	 Володимирівна,	 Бердянський	 державний	
педагогічний	університет,	доцент	кафедри	теорії	та	методики	
навчання	 мистецьких	 дисциплін,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	
освіти,	доцент	(Запорізька	область,	м.	Бердянськ)	

	
Методи,	прийоми	та	технології	музичного	менеджменту	

Обух	 Людмила	 Василівна,	 Житомирський	 державний	
університет	імені	Івана	Франка,	завідувач	кафедри	мистецької	
освіти,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	 мистецтва,	 доцент	
(Житомирська	область,	м.	Житомир)	

	
Інноваційна	 діяльність	 вчителя	 в	 галузі	 образотворчого	
мистецтва	

Бренюк	 Алла	 Григорівна,	 Кам’янець-Подільський	 національний	
університет	 імені	 Івана	 Огієнка,	 старший	 викладач	 кафедри	
образотворчого	 і	 декоративно-прикладного	 мистецтва	 та	 реставрації	
творів	 мистецтва,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	 мистецтва	 (Хмельницька	
область,	м.	Кам’янець-Подільський)	

	
Пластика	тіла	як	засіб	інтерпретації	музики	на	уроках	музичного	
мистецтва	

Гумінська	 Оксана	 Олексіївна,	 Рівненський	 державний	
гуманітарний	 університет,	 доцент	 кафедри	 історії,	 теорії	
музики	та	методики	музичного	виховання,	доктор	філософії	в	
галузі	освіти,	доцент		(Рівненська	область,	м.	Рівне)	

	
Мистецька	 освітня	 галузь	 в	 сучасному	 дистанційному	 дискурсі:	
технологічний	аспект	

П'ятницька-Позднякова	 Ірина	 Станіславівна,	 Миколаївський	
національний	 університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	 доцент	 кафедри	
музичного	мистецтва,	доктор	мистецтвознавства,	доцент	(Миколаївська	
область,	м.	Миколаїв)	
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Систематизація	навчально-методичної	бази	учителя	мистецтва:	
електронні	кейси	і	корисні	лайфхаки	

Козка	 Тетяна	 Валентинівна,	 Перша	 українська	 гімназія	
імені	 Миколи	 Аркаса,	 учитель	 музичного	 мистецтва	 та	
інтегрованого	 курсу	 «Мистецтво»,	 вчитель	 вищої	 категорії,	
«вчитель-методист»	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Використання	 музикотерапевтичної	 технології	 на	 уроках	
інтегрованого	курсу	«Мистецтво»	

Коршунова	 Аліна	 Костянтинівна,	 Миколаївський	
національний	університет	 імені	В.	О.	 Сухомлинського,	магістр	
6	 курсу,	 наук.	 кер.	 Аристова	 Л.С.	 (Миколаївська	 область,	
м.Вознесенськ)	

	
Впровадження	 прийому	 «Сім	 дротиків»	 	 на	 уроках	 музичного	
мистецтва	у	початковій	школі	

Метліцька	 Ірина	 Володимирівна,	 Миколаївська	 гімназія	
№36,	 вчитель	 музичного	 мистецтва	 та	 мистецтва	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Використання	медіа	технологій	на	уроках	музичного	мистецтва	/	
мистецтва	в	умовах	дистанційного	навчання	

Аристова	 Людмила	 Сергіївна,	Миколаївський	 національний	
університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	 доцент	 кафедри	
музичного	мистецтва,	доктор	філософії	в	галузі	освіти,	доцент	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Використання	 навчальної	 платформи	 Learning	 Apps	 на	 уроках	
музичного	мистецтва	та	інтегрованого	курсу	«Мистецтво»	

Жирун	 Вікторія	 Володимирівна,	 Миколаївський	
національний	 університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	
студентка	 4	 курсу,	 наук.	 кер.	 Аристова	 Л.С.	 (Миколаївська	
область,	м.	Миколаїв)	
Попіль	 Даніїл	 Олегович,	 Миколаївський	 національний	
університет	 імені	В.	О.	Сухомлинського,	студент	4	курсу,	наук.	
кер.	Аристова	Л.С.	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Компетентнісно-орієнтовані	завдання	на	уроках	мистецтва		

Гич	 Галина	 Миколаївна,	 Миколаївський	 обласний	 інститут	
післядипломної	педагогічної	освіти	завідувач	кафедри	теорії	й	
методики	мовно-літературної	 та	 художньої-естетичної	 освіти,	
доктор	 філософії	 в	 галузі	 освіти,	 доцент	 (Миколаївська	
область,	м.	Миколаїв)	
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Специфіка	 викладання	 історії	 музики	 студентам	 спеціалізації	
«Режисура	ігрового	кіно»	

Станіславська	 Катерина	 Ігорівна,	 Київський	 національний	
університет	 театру,	 кіно	 і	 телебачення	 імені	 І.	 К.	 Карпенка-
Карого,	 професор	 кафедри	 музичного	 виховання,	 доктор	
мистецтвознавства,	професор	(м.	Київ)	

	
Використання	 місцевого	 фольклору	 на	 уроках	 музичного	
мистецтва	

Ковальчук	 Олена	 Сергіївна,	 	 загальноосвітня	 школа	 І-ІІІ	
ступеня	 №34,	 учитель	 музичного	 мистецтва,	 вчитель	 вищої	
категорії,	 «старший	 вчитель»	 (Миколаївська	 область,	
м.	Миколаїв)	

	
Проблемно-евристичні	 художньо-педагогічні	 технології	 в	
інтегрованому	курсі	мистецтва		

Петренко	 Ольга	 Миколаївна,	 	 Миколаївський	 обласний	
інститут	 післядипломної	 педагогічної	 освіти,	 доцент	
кафедри	теорії	й	методики	мовно-літературної	та	художньої-
естетичної	 освіти,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	 мистецтва,	
доцент		(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Педагогічні	 умови	 впровадження	 інтегративної	 технології	 у	
процес	 вивчення	 дисципліни	 «Практикум	 з	 інтерпретації	 творів	
мистецтва»	

Мартинюк	 Тетяна	 Володимирівна,	 Університете	 Григорія	
Сковороди	в	Переяславі,	завідувач	кафедри-професор	кафедри	
мистецьких	 дисциплін	 і	 методик	 навчання,	 доктор	
мистецтвознавства,	професор	(Київська	область,	м.	Переяслав)	

	
Інформаційно-комунікативні	 технології	 як	 інструмент	 сучасної	
шкільної	музичної	освіти	

Стаценко	Ольга	Василівна,	Харківська	 спеціалізована	школа	
з	 поглибленим	 вивченням	 окремих	 предметів	 №133	 «Ліцей	
мистецтв»,	 	 викладач	 з	класу	фортепіано	 (Харківська	область,	
м.Харків)	

	
Застосування	 сучасних	 комп'ютерних	 технологій	 у	 мистецькій	
освіті	

Вільгуцька	 Ольга	 Степанівна,	 Львівська	 державна	 дитяча	
музична	 школа	 №1	 ім.	 А.	Кос-Анатольського,	 викладач-
методист	 вищої	 категорії,	 заслужений	 працівник	 культури	
України	(Львівська	область,	м.	Львів)	
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Інтегративні	 технології	 вивчення	 мистецьких	 дисциплін	
декоративного	 спрямування	 в	 підготовці	 майбутнього	 вчителя	
мистецтва	

Носаченко	 Тетяна	 Борисівна,	 Університет	 Григорія	
Сковороди,	 доцент	 кафедри	 мистецьких	 дисциплін	 і	 методик	
навчання,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	 освіти,	 доцент	 (Київська	
область,	м.	Переяслав)	

	
Зміна	 змісту	 заняття	 з	музичного	 інструменту	 учнів	 1-4	 класів	
закладів	 загальної	 середньої	 освіти	 в	 умовах	 Нової	 української	
школи	

Гайденко	 Ірина	Петрівна,	Харківська	спеціалізована	школа	з	
поглибленим	 вивченням	 окремих	 предметів	 №133	 «Ліцей	
мистецтв»,	 завідуюча	 М.О,	 спеціаліст	 вищої	 категорії,	
викладач-методист	(Харківська	область,	м.Харків)	
	

Досвід	викладання	інтегрованого	курсу	«Мистецтво»	у	закладах	
фахової	передвищої	освіти	

Васильєва	 Лариса	 Леонідівна,	 Миколаївський	 фаховий	
коледж	 культури	 і	 мистецтв,	 викладач,	 доктор	 філософії	 в	
галузі	 мистецтва,	 доцент	 (Миколаївська	 область,	
м.	Миколаїв)	
	

Інноваційні	технології	на	уроках	музичного	мистецтва	
Артамонова	 Тетяна	 Сергіївна,	 КЗО	 «КСШ	 «Перлина»	 ДОР»	
музичний	керівник	та	вчитель	інтегрованого	курсу	Мистецтво	
(Дніпропетровська	область,	м.	Кривий	Ріг)	

	
	

Вебінарна	кімната	№2		
Секція	 №2.	 Професійна	 підготовка	 (вокально-хорова)	 учнів	 і	
студентів	
Модератори	секції:	Парфентьєва	Ірина	Петрівна,		

доцент	 кафедри	 музичного	 мистецтва	
Миколаївського	 національного	 університету	 імені	
В.	О.	Сухомлинського,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	
освіти,	доцент	
Ярошевська	Лариса	Віталіївна,		
доцент	 кафедри	 музичного	 мистецтва	
Миколаївського	 національного	 університету	 імені	
В.	О.	Сухомлинського,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	
освіти	
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Спікери	секції:	
	
Використання	 технології	 дистанційного	 навчання	 на	
індивідуальних	заняттях	з	вокально-хорового	виконавства	в	ЗВО.	

Стріхар	 Оксана	 Іванівна,	 Миколаївський	 національний	
університет	 імені	 В.	 О.	 Сухомлинського,	 завідувач	 кафедри	
музичного	 мистецтва,	 доктор	 педагогічних	 наук,	 доцент	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Формування	 міжкультурної	 взаємодії	 у	 хоровому	 класі	
мистецької	школи.	Від	задуму	до	реалізації	

Столярова	Лариса	Вікторівна,	Дитяча	музична	школа	№5,	
директор,	 спеціаліст	 вищої	 категорії,	 викладач-методист	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
	

Як	удосконалити	уроки	хорового	класу	в	музичній	школі	
Качинська	 Мирослава	 Михайлівна,	 Рудківська	 музична	
школа,	викладач	(Львівська	область,	м.	Рудки)	

	
Формування	 диригентської	 та	 музично-естетичної	
компетентності	майбутнього	вчителя	музичного	мистецтва	в	
умовах	змішаного	навчання	

Ярошевська	 Лариса	 Віталіївна,	 Миколаївський	
національний	університет	 імені	В.	О.	Сухомлинського,	доцент	
кафедри	 музичного	 мистецтва,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	
освіти	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Формування	 навичок	 естрадного	 співу	 із	 застосуванням	 різних	
музично-виразних	засобів	

Бєдакова	 Софія	 Вікторівна,	 Миколаївський	 національний	
університет	 імені	 В.	 О.	 Сухомлинського,	 доцент	 кафедри	
музичного	 мистецтва,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	 мистецтва,	
доцент	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Викладання	 предметів	 вокально-хорового	 циклу	 у	 реаліях	
дистанційного	навчання	

Парфентьєва	Ірина	Петрівна,	Миколаївський	національний	
університет	 імені	 В.	 О.	 Сухомлинського,	 доцент	 кафедри	
музичного	 мистецтва,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	 освіти	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
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Традиції	 Одеської	 диригентсько-хорової	 школи	 у	 підготовці	
майбутніх	учителів	музичного	мистецтва	

Мартинюк	 Анатолій	 Кирилович,	 Університет	 Григорія	
Сковороди,	 професор	 кафедри	 мистецьких	 дисциплін	 і	
методик	 навчання,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	 мистецтва,	
доцент	(Київська	область,	м.	Переяслав)	

	
Інтегральний	 підхід	 до	 практичної	 підготовки	 майбутніх	
учителів	музичного	мистецтва.	

Козир	 Алла	 Володимирівна,	 Національний	 педагогічний	
університет	імені	М.	П.	Драгоманова,		завідувач	кафедри	теорії	
та	 методики	 музичної	 освіти,	 хорового	 співу	 і	 диригування,	
доктор	педагогічних	наук,	професор,	м.	Київ	

	
Становлення	та	розвиток	київської	вокальної	школи	

Абрамов	 Геннадій	 Миколайович,	 Миколаївський	
національний	 університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	
студент	 2	 курсу,	 наук.	 кер.	 Парфентьєва	 І.П.	 (Миколаївська	
область,	м.	Миколаїв)	

	
Специфіка	діяльності	концертмейстера	в	роботі	з	вокалістами	

Штогріна	 Вікторія	 Володимирівна,	 МФККМ	
концертмейстер(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Формування	 співацького	 дихання	 на	 початковому	 етапі	
розвитку	вокально-хорових	навичок			

Крамар	 Каріна	 Анатоліївна,	 Миколаївська	 ДШМ	 №2,	
директор,	 викладач	 вокально-хорових	 дисциплін	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Розвиток	 вокально-хорових	 навичок	 в	 умовах	 дистанційного	
навчання		

	Тютенко	 Анна	 Олегівна,	 Миколаївський	 національний	
університет	 імені	 В.	 О.	 Сухомлинського,	 викладач	 кафедри	
музичного	мистецтва	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Формування	 інтерпретаційної	 культури	 майбутнього	 вчителя	
музичного	мистецтва		

Штефан	 Олена	 Станіславівна,	 Миколаївський	
національний	 університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	
концертмейстер	 кафедри	 музичного	 мистецтва	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
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Вплив	музики	на	молодь	поза	навчальним	процесом	
Маріянчук	Діана	Русланівна,	Миколаївський	національний	
університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	 студентка	 2	 курсу,	
наук.	 кер.	 Парфентьєва	 І.П.	 (Миколаївська	 область,	
м.	Миколаїв)	

	
Розспівка	як	основний	компонент	розвитку	дитячого	голосу	

Сержанту	Аміна	 Георгіївна,	Миколаївський	національний	
університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	 студентка	 2	 курсу,	
наук.	кер.	Парфентьєва	 І.П.	 (Миколаївська	область,	м.	Новий	
Буг)	

	
	

Вебінарна	кімната	№3		
Секція	№3.	Професійна	підготовка	(інструментальне	

виконавство)	учнів	і	студентів	
	

Модератори	секції:	Ревенко	Наталя	Валеріївна,			
доцент	 кафедри	 музичного	 мистецтва	
Миколаївського	 національного	 університету	 імені	
В.	О.	Сухомлинського,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	
мистецтва,	доцент		
Щербак	Ігор	Вікторович,		
доцент	 кафедри	 музичного	 мистецтва	
Миколаївського	 національного	 університету	 імені	
В.О.	Сухомлинського,	доктор	філософії	в	галузі	освіти	

 
Спікери	секції:	
	
Основні	аспекти	підготовки	учнів	до	публічних	виступів	

Шостак	 Ольга	 Анатоліївна,	Музична	 майстерня	 «Звучи»,	
керівник	 та	 викладач	 музики,	 ГО	 «Арт-проект»,	 голова	
(Вінницька	область,	м.	Вінниця)	

	
Роль	 педагога	 у	 формуванні	 	 художньо-виконавських	 якостей	
піаніста	

Головчанська	 Ольга	 Валентинівна,	 Чорноморська	 школа	
мистецтв	iмені	Л.	Нагаєва,	завідуюча	фортепіанним	відділом,	
спеціаліст	 вищої	 категорії,	 викладач-методист	 (Одеська	
область,	м.	Чорноморськ)	
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Сучасні	 методики	 навчання	 гри	 на	 фортепіано	 у	 роботі	
викладача	мистецької	школи	

Шеховцова	Дарія	Володимирівна,	КЗСМО	«Школа	мистецтв	
№1»,	 	 викладач	 фортепіано,	 	 концертмейстер	 (Херсонська	
область,	 м.	Херсон),	 Миколаївський	 національний	
університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	 магістр,	 наук.	 кер.	
Ревенко	Н.В.	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
	

До	 проблеми	 інструментальної	 підготовки	 студентів	музично-
педагогічного	профілю:	сучасні	виклики	

Новосядла	 Ірина	 Степанівна,	 Прикарпатський	
національний	університет	ім.	В.	Стефаника,	 	доцент	кафедри	
методики	 музичного	 виховання	 і	 диригування,	 доктор	
філософії	 в	 галузі	 мистецтва	 (Івано-Франківська	 область,	
м.	Івано-Франківськ)	

	
Професійні	 захворювання	 рук	 музикантів:	 причини	 виникнення	
та	профілактика.	

Кураса	 Олена,	 ДМШ	 №5,	 викладач	 фортепіано,	
концертмейстер,	 МСШ	 «Академія	 дитячої	 творчості»,	
викладач	 сценічних	 мистецтв,	 концертмейстер,	
Миколаївський	 національний	 університет	 імені	
В.	О.	Сухомлинського,	 магістр,	 наук.	 кер.	 Ревенко	 Н.В.	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Презентація	 робочої	 навчальної	 програми	 з	 дисципліни	
«музичний	 інструмент	 скрипка»	 елементарного	 підрівня	
початкової	мистецької	освіти	

Гайова	 Марта	 Йосифівна,	 Львівська	 державна	 музична	
школа	 №4,	 старший	 викладач	 скрипки	 вищої	 категорії	
(Львівська	область,	м.	Львів)	

	
Драматургія	 та	 особливості	 технічних	 прийомів	 творів	 для	
кларнету	сучасних	українських		і	зарубіжних	композиторів	

Жегалов	 Олександр	 Олександрович,	 магістр	 2-го	 курсу	
регіональної	консерваторії	м.	Версаль	(Франція)	

	
Подолання	труднощів	на	початковому	етапі	гри	на	кларнеті	

Юрченко	 Ольга	 Вадимівна,	 Черкаська	 дитяча	 школа	
мистецтв	 №2,	 викладач	 духових	 інструментів,	 викладач	
вищої	 категорії,	 викладач-методист	 (Черкаська	 область,	
м.	Черкаси)	
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Педагогічна	етика	
Лашко	 Георгій	 Григорович,	 Черкаська	 дитяча	 школа	
мистецтв	 №2,	 викладач	 народних	 і	 духових	 інструментів,	
викладач	 вищої	 категорії,	 викладач-методист,	 заслужений	
працівник	культури	України	(Черкаська	область,	м.	Черкаси)	

	
Виконавське	втілення	етнічних	особливостей	в	камерних	творах	
сучасних	композиторів	

Кравченко	 Тетяна	 Вікторівна,	 Школа	 духових	
інструментів	 Овiдioпольської	 селищної	 ради	 Одеського	
району	 Одеської	 області,	 концертмейстер,	 в.о.	 доцента	
Одеської	 музичної	 академії	 імені	 А.	 В.	 Нежданової	 (Одеська	
область,	м.	Одеса)	

	
Функції	Військових	оркестрів	в	музичному	середовищі	України	

Зуй	 Тетяна	 Володимирівна,	Миколаївський	 національний	
університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	 магістр,	 наук.	 кер.	
Ревенко	Н.В.	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Становлення	 та	 розвиток	 жанру	 українського	 фортепіанного	
концерту	

Гулько	 Богдана,	Миколаївський	 національний	 університет	
імені	 В.	О.	Сухомлинського,	 магістр,	 наук.	 кер.	 Ревенко	 Н.В.	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Сонати	Людвіга	ван	Бетховена	у	репертуарі	студентів-піаністів	
з	різним	рівнем	інструментальної	підготовки	

Палєєва	 Альона	 Анатоліївна,	 Дошкільний	 навчальний	
заклад	 №128,	 музичний	 керівник,	 Миколаївський	
національний	 університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	
магістр,	 наук.	 кер.	 Ревенко	 Н.В.	 (Миколаївська	 область,	
м.	Миколаїв)	
	

Західноєвропейське	клавірне	мистецтво	ХVІ	–ХVІІ	століть	в	курсі	
дистанційної	підготовки	магістрів	музичного	мистецтва	

Ревенко	 Наталя	 Валеріївна,	Миколаївський	 національний	
університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	 доцент	 кафедри	
музичного	 мистецтва,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	 мистецтва,	
доцент	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
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Особливості	 освоєння	 	 штрихів	 та	 прийомів	 гри	 в	 процесі	
навчання	гітариста	

Метліцька	 Неоніла	 Миколаївна,	 Миколаївська	
загальноосвітня	школа	І-ІІІ	ступенів	№4	імені	Молчанова	Б.І.,	
вчитель	музичного	мистецтва,	Миколаївський	національний	
університет	імені	В.	О.	Сухомлинського,	студентка,	наук.	кер.	
Щербак	І.В.	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Виховання	 та	 розвиток	 інструментально-виконавського	
музичного	мислення	

Чернявська	 Тетяна	 Євгенівна,	 Миколаївський	 фаховий	
коледж	 культури	 і	 мистецтв,	 завідуюча	 відділенням	
підвищення	 кваліфікації	 та	 заочного	 навчання	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Аспекти	розкриття	художнього	образу	в	фортепіанних	творах	

Круміленко	 Наталя	 Володимирівна,	 Миколаївський	
фаховий	коледж	культури	 і	мистецтв,	викладач	фортепіано,	
концертмейстер	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Підготовка	 майбутніх	 учителів	 музичного	 мистецтва	 до	
інструментального	виконавства	

Щербак	 Ігор	 Вікторович,	 Миколаївський	 національний	
університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	 доцент	 кафедри	
музичного	 мистецтва,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	 освіти	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
	

Засвоєння	нотної	грамоти	на	початковому	етапі	навчання		
Священко	 Софія	Юріївна,	ДМШ	№3,	 концертмейстер,	 наук.	
кер.	Парфентьєва	І.П.	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Специфіка	 початкового	 навчання	 грі	 на	фортепіано	 в	 роботі	 зі	
студентом-хормейстером	

Юдіна	Аліна	Валентинівна,	КЗ	«Мелітопольський	фаховий	
коледж	 культури	 і	 мистецтв»	 ЗОР,	 викладач	 (Запорізька	
область,	м.	Мелітополь)	

	
Використання	 інноваційних	 технологій	 на	 заняттях	 музично-
теоретичних	дисциплін	

Полякова	 Наріна	 Василівна,	Миколаївський	 національний	
університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	 викладач	 кафедри	
музичного	мистецтва	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
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Роль	дитячої	музичної	школи	як	одної	з	ланок	фахової	ступеневої	
освіти	

Каберник	Олександр	Миколайович,	Дитяча	музична	школа	
№3,	старший	викладач	вищої		категорії	по	класу	фортепіано	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Засвоєння	новітніх	засобів	музичної	виразності	учнями	старших	
класів	мистецької	школи	в	процесі	 	 роботи	над	фортепіанними	
творами	сучасних	українських	композиторів	

Ревенко	 Наталя	 Валеріївна,	 МШ	 (ДМШ)	 №	 3,	 викладач	
фортепіано	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

	
Фортепіанна	 творчість	 українських	 композиторів-
авангардистів	в	контексті	професійної	підготовки	студентів	

Ілечко	 Марина	 Петрівна,	 Миколаївський	 національний	
університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	 концертмейстер	
кафедри	 музичного	 мистецтва,	 доктор	 філософії	 в	 галузі	
мистецтва	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
	

Педагогічні	можливості	фортепіанного	 ансамблю	 в	музичному	
розвитку	учнів	ДМШ	і	ДШМ	

Фісюн	 Галина	 Григорівна,	 Дитяча	 музична	 школа	 №3,	
старший	 викладач	 вищої	 	 категорії	 по	 класу	 фортепіано	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
	

Становлення	Харківської	піаністичної	школи	
Тараненко	 Віктор	 Віталійович,	 Миколаївський	
національний	 університет	 імені	 В.	О.	Сухомлинського,	
студент	 2	 курсу,	 наук.	 кер.	 Парфентьєва	 І.П.	 (Миколаївська	
область,	м.	Миколаїв)	

	
Подолання	технічних	проблем	в	роботі	з	учнями	старших	класів	
ДМШ	-	запорука	впевненості	сценічного	виступу	

Грищенко	 Галина	 Миколаївна,	 ДМШ	 №	 3,	 викладач	
фортепіано,	 старший	 викладач	 	 (Миколаївська	 область,	
м.	Миколаїв)	

	
Роль	 концертмейстера-баяніста	 у	 роботі	 з	 танцювальним	
колективом	

Черновалов	 Віктор	 Андрійович,	 Палац	 творчості	 учнів,	
концертмейстер,	 Миколаївський	 національний	 університет	
імені	В.	О.	Сухомлинського,	магістр,	наук.	кер.	Щербак	І.В.	
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Варіаційна	форма	–	художні	особливості	виконання	
Баганова	Ольга	Тимофіївна,	КЗСМО	«Школа	мистецтв	№1»	
Херсонської	міської	ради	(Херсонська	область,	м.	Херсон)	

	
Основні	 перші	 кроки	 	 виконавчих	 вмінь	та	 навичок	 	 учнів	 	 у	 класі	
гітари		

Пальчикова	Катерина	Василівна,	Дитяча	музична	школа	№	1	
імені	 М.А	 Римського-Корсакова,	 викладач	 гітари,	
Миколаївський	 національний	 університет	 імені	
В.	О.	Сухомлинського,	студентка	3	курсу,	наук.	кер.	Щербак	І.В.	
	

Психологічні аспекти діяльності викладача дитячої школи мистецтв 
та музичної школи 

Захарова	 Ірина	 Валеріївна,	 Дитяча	 музична	 школа	 №2,	
концертмейстер,	викладач	фортепіано	(Миколаївська	область,	
м.	Миколаїв)	

 
Організація виконавського апарату баяніста на початковому етапі 
навчання 

Овчинникова		Наталія	Григорівна,	КЗ	СМО	«МШ	№4»	ХМР,					
викладач	вищої	категорії	з	фаху	«Баян,	акордеон»,		керівник	
ансамблю	 народних	 інструментів	 «Радинець»	 (Херсонська	
область,	м.	Херсон)	

	
Розвиток	слуху	на	донотному	етапі	навчання	юного	піаніста	

Щербина	Олександра	Станіславівна,	 Комунальний	 заклад	
спеціалізованої	 мистецької	 освіти	 «Школа	 мистецтв	 №	 1»	
Херсонської	 міської	 ради,	 викладач	 фортепіано	 (Херсонська	
область,	м.	Херсон)	

	
Робота		над	розвитком		та	засвоєнням	технічних	навичок	гри	на	
інструменті	«баян»	

Моісеєнко	 Валерій	 Григорович,	 Музична	 школа	 №4,	
викладач	 відділу	 	 народних	 інструментів,	 фах	 баян,	
акордеон,	 керівник	 дитячого	 ансамблю	 народних	
інструментів	«Коло-ритм»	(Херсонська	область,	м.	Херсон)	

	
Основні	завдання	та	їх	взаємозв'язок	у	навчанні	гри	на	скрипці	

Папаянакі	 Алла	 Василівна,	 ДШМ	 №2,	 викладач	 по	 класу	
скрипки	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
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Особливості	 інклюзивної	 освіти,	 адаптаційна	 методика	 в	
роботі	з	незрячими	учнями	по	класу	фортепіано	

Мерлюк	 Ірина	 Аркадіївна,	 Дитяча	 школа	 мистецтв	 №2,	
викладач	 по	 класу	 фортепіано,	 завідувач	 фортепіанним	
відділом	Дшм№2	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
	

Виховання	 навиків	 	 педалізації	 в	 процесі	 навчання	 	 гри	 на	
фортепіано	в	дитячій	школі	мистецтв	

Саламатова	 Олена	 Борисівна,	 Дитяча	 школа	 мистецтв	 №2,	
викладач,	 концертмейстер	 (Миколаївська	 область,	
м.	Миколаїв)	
	
	
	

Активні учасники семінару (слухачі) 
1. Демків	 Марія	 Василівна,	 Жовківська	 ЗЗСО	 І-ІІІ	 ступенів	 №1	
вчитель	 музичного	 мистецтва	 і	 мистецтва	 (Львівська	 область,	
м.	Жовква)	

2. Мармазинська	 Наталя	 Анатоліївна,	 Благодарівський	 ЗЗСО	 І-ІІІ	
ст.	вчитель	(Миколаївська	область,	с.	Благодарівка)	

3. Шевченко	Ганна	Сергіївна,	КЗО	«СЗШ	№6»	ДМР,	вчитель	музики	
(Дніпропетровська	область,	м.		Дніпро)	

4. Козубенко	Олександра	Олегівна,	Одеський	навчально-виховний	
комплекс	 «Гімназія	 №	 2	 -	 спеціалізована	 школа	 і	 ступеня	 з	
поглибленим	 вивченням	 англійської	 мови»	 Одеської	 міської	
ради	 Одеської	 області,	 учитель	 музичного	 мистецтва	 /	
мистецтва	(Одеська	область,	м.	Одеса)	

5. Ільчук	 Ліна	 Петрівна,	 Кременецька	 обласна	 гуманітарно-
педагогічна	 академія	 ім.	 Тараса	 Шевченка,	 доцент	 кафедри	
мистецьких	 дисциплін	 та	 методик	 їх	 навчання	 (Тернопільська	
область,	м.	Кременець)	

6. Карась	Алла	Петрівна,	школа	276,	вчитель	(м.	Київ)	
7. Бєктєєва	Тетяна	Борисівна,	Новобузька	дитяча	школа	мистецтв,	
концертмейстер	(Миколаївська	область,		м.	Новий	Буг)	

8. Швець	Надія	Іванівна,	Миколаївська	загальноосвітня		школа	I-III	
ступенів	 №15	 Миколаївської	 міської	 ради	 	 Миколаївської	
області,	 вчитель	 музичного	 мистецтва	 (Миколаївська	 область,	
м.	Миколаїв)	

9. Солошенко	 Валентина	 Володимирівна,	 Миколаївська	
загальноосвітня	школа	 l-lll	 ступенів	 	 	№16,	 	вчитель	музичного	
мистецтва	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

10. Федорова	 Ольга	 Павлівна,	 Комунальний	 заклад	 Дитяча	
школа	 мистецтв	 Ольшанської	 селищної	 ради,	 викладач	
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театральних	 дисциплін	 (Миколаївська	 область,	
смт.	Ольшанське)	

11. Гаврилечко	 Ганна	 Олегівна,	 ГПФК	 МДУ	 	 (Закарпатська	
область,	м.	Мукачево)	

12. Бєчвая	 Оксана	 Вікторівна,	 Комунальний	 заклад	 освіти	
«Середня	 загальноосвітня	 школа	 №26»	 Дніпровської	 міської	
ради,	 	 учитель	 музичного	 мистецтва	 (Дніпропетровська	
область,	м.	Дніпро)	

13. Кулініч	 Каріна	 Костянтинівна,	 Херсонський	 Таврійський	
ліцей	Херсонської	міської	ради	(Херсонська	область,		м.	Херсон)	

14. Унгарова	Оксана	Сергіївна,	ЮЗШ	№	4,	 вчитель	музичного	
мистецтва	(Миколаївська	обл.,	м.	Южноукраїнськ)	

15. Газиковська	 Людмила	 Володимирiвна,	 КЗСМО	 Музична	
школа	 №3	 ХМР,	 викладач	 скрипки	 (Херсонська	 область,	
м.		Херсон)	

16. Зелінська	 Світлана	 Володимирівна,	 Ольшанський	 ЗЗСО,	
вчитель	 музичного	 мистецтва	 (Миколаївська	 область,	
смт.	Ольшанське)	

17. Коленко	 Ілона	 Володимирівна,	 КЗ	 СМО	 «Музична	 школа	
№4»	ХМР,	викладач	фортепіано	та	концертмейстер	(Херсонська	
область,	м.	Херсон)	

18. Зеленянська	 Ліна	 Миколаївна,	 Бердичівський	
педагогічний	 фаховий	 коледж	 (Житомирська	 область,	
м.	Бердичів)	

19. Ястребова	 Марина	 Олександрівна,	 КЗ	 СМО	 «МШ	 №4»	 ХМР	
(Херсонська	область,	м.	Херсон)	

20. Новікова	 Світлана	 Леонідівна,	 ВСП	 Гуманітарно-
педагогічного	 фахового	 коледжу	 Мукачівського	 державного	
університету,	викладач	(Закарпатська	область,	м.	Мукачево)	

21. Шевчук	 Наталія	 Олександрівна,	 вчитель	 музичного	
мистецтва	(Волинська	область,		смт.	Цумань)	

22. Шевчук	Наталія	Леонідівна,	СШ	№234,	вчитель	мистецтва	
(м.	Київ)	

23. Делех	Богдан	Анатолійович,	Озерянська	ЗОШ	І-ІІ	ступенів,		
вчитель	 музичного	 мистецтва,	 мистецтва;	 студент	
Житомирського	 державного	 університету	 імені	 Івана	 Франка	
(Житомирська	 область,	 м.	 Житомир,	 с.	 Озерянка,	
Новогуйвинське	ОТГ)	

24. Вусик	 Ірина	 Анатоліївна,	 Жмеринська	 дитяча	 музична	
школа,	викладач	(Вінницька	область,	м.	Жмеринка)	

25. Вусик	Олександр	Петрович,	Жмеринська	дитяча	музична	
школа,	викладач	(Вінницька	область,	м.	Жмеринка)	
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26. Ніжегородцева	 Тамара	 Всеволодівна,	 Відокремлений	
структурний	 підрозділ	 «Гуманітарно-педагогічний	 фаховий	
коледж	 Мукачівського	 державного	 університету»	 (Закарпатська	
область,	м.	Мукачево)	

27. Артемчук	Діана	Дмитрівна,	Шепетівська	ЗОШ	№1,	учитель	
музичного	мистецтва	(Хмельницька	область,	м.	Шепетівка)	

28. Шатайло	 Наталія	 Вікторівна,	 Комунальний	 заклад	 вищої	
освіти	«Одеська	академія	неперервної	освіти	Одеської	обласної	
ради»,	старший	викладач	(Одеська	область,	м.	Одеса)	

29. Зубчук	 Алла	 Іванівна,	 Чернівецький	 ліцей	 №10,	 вчитель	
музичного	мистецтва	(Чернівецька	область,	м.	Чернівці)	

30. Демченкова	 Надія	 Павлівна,	 Роменська	 загальноосвітня	
школа	I-III	ст.	№	11	(Сумська	область,	м.	Ромни)	

31. Міськів	 Алла	 Андріївна,	 Чернівецька	 спеціалізована	
загальноосвітня	 школа	 І-ІІІ	 ступенів	 №22,	 вчитель	 музичного	
мистецтва	(Чернівецька	область,	м.	Чернівці)	

32. Шкіря	 Яніна	 Станіславівна,	 ЦПРПП	 Чернігівської	 міської	
ради,	 консультант;	 СЗСШ	 №1	 з	 поглибленим	 вивченням	
іноземних	 мов,	 	 учитель	 мистецтва	 (Чернігівська	 область,		
м.	Чернігів)	

33. Єрьоменко	 Анаіт	 Альфонсівна,	 Полігонівська	 Мистецька	
Школа,	викладач	фортепіано	 і	музично-теоретичних	дисциплін	
(Миколаївська	область,	с.	Полігон)	

34. Дуда	 Ірина	Тиборівна,	Гуманітарно-педагогічний	фаховий	
коледж	Мукачівського	 державного	 університету	 (Закарпатська	
область,	м.	Мукачево)	

35. Широкова	 Зоя	 Володимирівна,	 ДМШ	 №5,	 викладач	
скрипки	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

36. Образцова	Еліна	Михайлівна,	ДМШ	№2,	викладач	музично-
теоретичних	 дисциплін	 та	 композиції	 (Миколаївська	 область,	
м.	Миколаїв)	

37. Букалюк	 Руслан	 Євгенович,	 Ягільницький	 ЗЗСО	 І-ІІІ	 ст.,	
учитель	 музичного	 мистецтва,	 мистецтва	 (Тернопільська	
область,		с.	Ягільниця,	Чортківський	р-н)	

38. Голотюк	 Юлія	 Анатоліївна,	 Хмельницька	 музична	 школа	
№1	 імені	 Миколи	 Мозгового,	 викладач	 вищої	 категорії	
(Хмельницька	область,	м.	Хмельницький)	

39. Добра	 Наталія	 Антонівна,	 Відокремлений	 структурний	
підрозділ	 «Гуманітарно-педагогічний	 фаховий	 коледж	
Мукачівського	 державного	 університету»	 (Закарпатська	
область,	м.	Мукачево)	
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40. Станкович	 Кристина	 Георгіївна,	 Мукачівський	 фаховий	
гуманітарно-педагогічний	 коледж,	 викладач	 інструмента	
(Закарпатська	область,	м.	Мукачево)	

41. Куфлік	 Тетяна	 Анатоліївна,	 Дитяча	 музична	 школа	 №1,	
викладач	фортепіано	(Миколаївська	область,		м.	Миколаїв)	

42. Кулик	 Ірина	 Василівна,	 Тернопільська	 загальноосвітня	
школа	№16	 імені	 Володимира	 Левицького,	 вчитель	 музичного	
мистецтва	(Тернопільська	область,	м.	Тернопіль)	

43. Ольховська	 Вікторія	 Анатоліївна,	 Таврійський	 НРЦ,	
вчитель	музичного	мистецтва	(Херсонська	область,	м.	Каховка)	

44. Жихарєва	 Олександра	 Юрiївна,	 КЗСМО	 «Музична	 школа	
№3»	ХМР,	викладач	фортепіано	(Херсонська	область,	м.	Херсон)	

45. Мись	 Тетяна	 Сергіївна,	 КЗ	 Рівненська	 Дитяча	 Музична	
школа	 №2,	 старший	 викладач	 хорових	 дисциплін	 (Рівненська	
область,	м.	Рівне)	

46. Величкова	 Юлія	 Сергіївна,	 Загальноосвітня	 школа	 І-ІІІ	
ступенів	 №5	 імені	 Валерія	 Доценка	 (Донецька	 область,	
м.	Мирноград)	

47. Павлюченко	 Оксана	 Володимирівна,	 Бериславський	
опорний	 заклад	 повної	 загальної	 середньої	 освіти,	 вчитель	
музичного	 мистецтва,	 мистецтва	 (Херсонська	 область,	
м.	Берислав)	

48. Бейзерова	 Ганна	 Валеріївна,	 Дитяча	школа	 мистецтв	№2,	
викладач	 музично-теоретичних	 дисциплін	 (Миколаївська	
область,	м.	Миколаїв)	

49. Цапу	 Валентина	 Іванівна,	 КЗ	 «Бахмутський	 педагогічний	
фаховий	 коледж»,	 викладач	 постановки	 голосу	 (Донецька	
область,	м.	Бахмут)	

50. Колодрібська	 Христина	 	 Сергіївна,	 Шировецький	 НВК,	
учитель	 музичного	 мистецтва	 (Чернівецька	 область,	
Дністровський	район,	с.	Ширівці)	

51. Литвинчук	 Віталія	 Євгеніївна,	 Селецька	 загальноосвітня	
школа	 І-ІІ	 ступенів	 ім.	 О.	 Полонської,	 вчитель	 музичного	
мистецтва	(Волинська	область,		с.	Селець)	

52. Олійник	 Людмила	 Василівна,	 Згурівський	 НВК	 «Гімназія-	
ЗОШ	 І	 ст.»,	 вчитель	 мистецьких	 дисциплін	 (Київська	 область,	
Згурівський	ОТГ		Броварського	району)	

53. Костинська	 Ольга	 Валентинівна,	 Гуманітарно-
педагогічний	 фаховий	 коледж	 Мукачівського	 державного	
університету,	 викладач	 гри	 на	 інструменту	 (Закарпатська	
область,	м.	Мукачево)	

54. Остап'юк	 Лідія	 Михайлівна,	 Відокремлений	 структурний	
підрозділ	 «Гуманітарно-педагогічний	 фаховий	 коледж	
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Мукачівського	 державного	 університету»,	 викладач	
диригування	(Закарпатська	область,	м.	Мукачево)	

55. Козлов	 Олександр	 Анатолійович,	 КЗ	 СМО	 «МШ	№4»	 ХМР	
(Херсонська	область,	м.	Херсон)	

56. Моторна	 Оксана	 Степанівна,	 Рівненський	 обласний	
інститут	післядипломної	педагогічної	освіти,	завідувач	кабінету	
мистецтва	та	фізичної	культури	(Рівненська	область,	м.	Рівне)	

57. Шаповаленко	Наталія	 Віталіївна,	 КЗСМО	 «Музична	школа	
№4»	 	 ХМР,	 викладач	 вокалу,	 концертмейстер	 (Херсонська	
область,	м.	Херсон)	

58. Кабаці	 Ольга	 Дмитрівна,	 ВСП	 «Гуманітарно-педагогічний	
фаховий	 коледж	 Мукачівського	 державного	 університету»,	
викладач	 основного	 інструменту	 (фортепіано)	 (Закарпатська	
область,	м.	Мукачево)	

59. Заводний	 Максим	 Юрійович,	 Хмельницький	 фаховий	
музичний	коледж	 ім.	В.	І.	Заремби,	 викладач	 І	 категорії	 (гітара)	
(Хмельницька	область,	м.	Хмельницький)	

60. Ляшко	Олена	Володимирівна,	Дитяча	музична	школа	№1,	
директор	 школи,	 викладач	 вищої	 кваліфікаційної	 категорії,	
«Старший	викладач»	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

61. Бешляга	 Іуліанія	 Олегівна,	 Дитяча	 музична	 школа	 №1,	
викладач	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

62. Продан	 Наталія	 Василівна,	 Лисичівський	 ЗЗСО	 І-ІІІ	 ст.,		
вчитель	 музичного	 мистецтва	 та	 мистецтва	 (Закарпатська	
область,	с.	Лисичово)	

63. Радкевич	 Володимир	 Михайлович,	 Коростишівський	
педагогічний	 фаховий	 коледж	 імені	 І.	Я.	Франка,	 викладач	
(Житомирська	область,	м.	Коростишів)	

64. Бєляєва	Світлана	В'ячеславівна,	Херсонський	Таврійський	
ліцей	Херсонської	міської	ради	(Херсонська	область,	м.	Херсон)	

65. Одинець	 Людмила	 Іванівна,	 Новояворівська	 ДШМ,		
викладач	фортепіано	(Львівська	область,	м.	Новояворівськ)	

66. Біксей	 Олександра-Марія	 Едуардівна,	 ВСП	 «Гуманітарно-
педагогічний	 фаховий	 коледж	 МДУ»,	 	 викладачка	 дисципліни	
«Постановка	голосу»	(Закарпатська	область,	м.	Мукачево)	

67. Кобзєв	 Сергій	 Сергійович,	 Харківський	 фаховий	 вищого	
коледжу	 мистецтв,	 викладач	 хорових	 дисциплін	 (Харківська	
область,	м.Харків)	

68. Кобзєва	 Олена	 Олексіївна,	 Харківський	 фаховий	 вищого	
коледжу	 мистецтв,	 викладач	 хорових	 дисциплін	 (Харківська	
область,	м.Харків)	
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69. Таранник	 Зінаїда	 В'ячеславівна,	 Харківський	 фаховий	
вищого	 коледжу	 мистецтв,	 викладач	 хорових	 дисциплін	
(Харківська	область,	м.Харків)	

70. Ковальчук	Ганна	Сергіївна,	Миколаївська	загальноосвітня	
школа	 І-ІІІ	 ступенів	 №3	 Миколаївської	 міської	 ради	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

71. Кім	 Олександра	 Валеріївна,	 Грейгівський	 ЗЗСО	 I-III	
ступенів,	 вчитель	 інтегрованого	 курсу	 «Мистецтво»,	 музичне	
мистецтво		(Миколаївська	область,	с.	Грейгове)	

72. Мелехіна	 Ірина	Олексіївна,	«Дитяча	школа	мистецтв	№3»,	
директор	(Одеська	область,	м.	Одеса)	

73. Ісакова	Світлана	Іванівна,	викладач	фортепіано	Мистецька	
школа	№3	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

74. Тарновецька	 Ганна	 Янівна,	 Відокремлений	 структурний	
підрозділ	 «Гуманітарно-педагогічний	 фаховий	 коледж	
Мукачівського	державного	університету»,	викладач	(Закарпатська	
область,	м.	Мукачево)	

75. Хомин	 Світлана	 Яношівна,	 Відокремлений	 структурний	
підрозділ	 «Гуманітарно-педагогічний	 фаховий	 коледж	
Мукачівського	 державного	 університету»,	 викладач	 постановки	
голосу	(Закарпатська	область,	м.	Мукачево)	

76. Ястребова	Марина	Олександрівна,	КЗ	СМО	«МШ	№4»	ХМР	
(Херсонська	область,		м.	Херсон)	

77. Сарницька	 Антоніна	 Нилівна,	 Чорнобаївська	 музична	
школа,	викладач	(Херсонська	область,	с.	Чорнобаївка)	

78. Щербовських	 	 Зінаїда	 Нилівна,	 КЗСМО	 «Музична	 школа	
№3»	ХМР	,	викладач	(Херсонська	область,	м.	Херсон)	

79. Жихарева	 Олександра	 Юріївна,	 КЗСМО	 «Музична	 школа	
№3»	ХМР	(Херсонська	область,	м.	Херсон)	

80. Данильченко	 Лілія	 Йосипівна,	 Відокремлений	 структурний	
підрозділ	 «Гуманітарно-педагогічний	 фаховий	 коледж	
Мукачівського	 державного	 університету»,	 викладач	
диригентсько-хорових	 дисциплін	 (Закарпатська	 область,	
м.	Мукачево)	

81. Попівняк	 Леся	 Михайлівна,	 Відокремлений	 структурний	
підрозділ	 «Гуманітарно-педагогічний	 фаховий	 коледж	
Мукачівського	 державного	 університету»,	 викладач	
диригентсько-хорових	 дисциплін	 (Закарпатська	 область,	
м.	Мукачево)	

82. Барна	 Ніколетта	 Анатоліївна,	 Відокремлений	 структурний	
підрозділ	 «Гуманітарно-педагогічний	 фаховий	 коледж	
Мукачівського	 державного	 університету»,	 викладач	 гри	 на	
інструменті	(Закарпатська	область,	м.	Мукачево)	
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83. Коваль	 Олена	 Іванівна,	 КЗ	 «Маріупольська	школа	 мистецтв	
маріупольської	міської	ради»	(Донецька	область,	м.	Маріуполь)	

84. Шелест	 Тетяна	 Валентинівна,	 Первомайська	 ДМШ	 №1	
(Миколаївська	область,	м.	Первомайськ)	

85. Колесник	 Раїса	 Михайлівна,	 Дитяча	 музична	 школа	 №8,	
викладач	 фортепіано,	 концертмейстер	 (Миколаївська	 область,	
м.	Миколаїв)	

86. Шевченко	 Наталія	 Василівна,	 Комунальний	 заклад	
«Вільшанська	 спеціальна	 школа	 Черкаської	 обласної	 ради»,	
вчитель	 музичного	 мистецтва	 та	 ритміки	 	 (Черкаська	 область,	
Смт.	Вільшана)	

87. Мунтян	Анастасія	Костянтинівна,	ДМШ№8,	викладач	домри	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

88. Савельєва	 Тетяна	 Іванівна,	 ДМШ	 №8,	 викладач	 музичного	
інструменту-фортепіано,	 концертмейстер	 (Миколаївська	 область,	
м.	Миколаїв)	

89. Савельєва	Лариса	Іванівна,	ДМШ	№8,		викладач	теоретичних	
дисциплін	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

90. Журавльова	 Наталія	 Іванівна,	 Хмельницька	 гуманітарно-
педагогічна	академія,	старший	викладач	кафедри	музикознавства,	
інструментальної	 підготовки	 та	 методики	 музичної	 освіти	
(Хмельницька	область,	м.	Хмельницький)	

91. Богдан	 Ганна	 Володимирівна,	 ДМШ	 №8,	 концертмейстер	
(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

92. Мосін	 Дмитро	 Іванович,	 Палац	 творчості	 учнів,	 керівник	
народного	 художнього	 колективу	 «Оркестр	 народних	
інструментів»	(Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	

93. Гамрекелі	 Юлія	 Зурабівна,	 Комунальний	 заклад	 освіти	
«Спеціалізована	 школа	 №129	 фізико-математичного	 профілю»	
Дніпровської	міської	ради,	вчитель	мистецтва	(Дніпропетровська	
область,	м.	Дніпро)	

94. Крачковська	 Ірина	 Григорівна,	 Хмельницький	 навчально-
виховний	комплекс	№4	(Хмельницька	область,	м.	Хмельницький)	

95. Францева	Ольга	Сергіївна,	Миколаївський	національний	
університет	іменi	В.	О.	Сухомлинського	(Миколаївська	область,	
м.	Миколаїв)	

96. Осіпова	Олена	Анатоліївна,	Дошкільний	навчальний	заклад	
№	66,	музичний	керівник (Миколаївська	область,	м.	Миколаїв)	
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Організатори	конференції	
Миколаївський	національний	університет	імені	В.	О.	Сухомлинського		
факультет	педагогіки	та	психології		
кафедра	музичного	мистецтва	

Співорганізатори	конференції	
Національний	педагогічний	університет	імені	М.	П.	Драгоманова	
Бердянський	державний	педагогічний	університет	

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ	КОМІТЕТ	

Будак	 Валерій	 Дмитрович	 –	 ректор	 Миколаївського	
національного	 університету	 імені	 В.	 О.	 Сухомлинського,	 доктор	
технічних	наук,	професор,	академік	НАПН	України	–	голова	оргкомітету.	

Олексюк	 Олеся	 Миколаївна	 –	 декан	 факультету	 педагогіки	 та	
психології	 Миколаївського	 національного	 університету	 імені	 В.	 О.	
Сухомлинського,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент		

Стріхар	 Оксана	 Іванівна	 –	 завідувач	 кафедри	 музичного	
мистецтва	 Миколаївського	 національного	 університету	 імені	 В.	 О.	
Сухомлинського,	доктор	педагогічних	наук,	доцент		

Аристова	 Людмила	 Сергіївна	 –	 доцент	 кафедри	 музичного	
мистецтва	 Миколаївського	 національного	 університету	 імені	 В.	 О.	
Сухомлинського,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент.	

Тютенко	 Анна	 Олегівна	 -	 викладач	 кафедри	 музичного	
мистецтва	 Миколаївського	 національного	 університету	 імені	 В.	 О.	
Сухомлинського	

Ревенко	 Наталя	 Валеріївна	 -	 доцент	 кафедри	 музичного	
мистецтва	 Миколаївського	 національного	 університету	 імені	 В.	 О.	
Сухомлинського,	кандидат	мистецтвознавства,	доцент.	

Ярошевська	 Лариса	 Віталіївна	 –	 доцент	 кафедри	 музичного	
мистецтва	 Миколаївського	 національного	 університету	 імені	 В.	 О.	
Сухомлинського,	кандидат	педагогічних	наук.	

Щербак	Ігор	Вікторович	-	доцент	кафедри	музичного	мистецтва	
Миколаївського	національного	університету	імені	В.	О.	Сухомлинського,	
кандидат	педагогічних	наук.	

Парфентьєва	 Ірина	 Петрівна	 -	 доцент	 кафедри	 музичного	
мистецтва	 Миколаївського	 національного	 університету	 імені	 В.	 О.	
Сухомлинського,	кандидат	педагогічних	наук,	доцент.	

Козир	 Алла	 Володимирівна	 –	 завідувач	 кафедри	 теорії	 та	
методики	музичної	освіти,	хорового	співу	і	диригування	Національного	
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педагогічного	 університету	 імені	 М.	 П.	 Драгоманова,	 доктор	
педагогічних	наук,	професор.	

Бурназова	 Віра	 Володимирівна	 –	 доцент	 кафедри	 теорії	 і	
методики	 навчання	 мистецьких	 дисциплін,	 кандидат	 педагогічних	
наук,	доцент.	
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Загальна кількість учасників семінару - 200 учасників 

Миколаївська	область	–	73	учасника	
Херсонська	область	–	28	учасників	
Закарпатська	область	–	16	учасників	
Хмельницька	область	–	10	учасників	
Харківська	область	–	7	учасників	
Дніпропетровська	область	–	6	учасників	
Львівська	область	–	6	учасників	
Донецька	область	–	5	учасників	
Одеська	область	–	5	учасників	
Тернопільська	область	–	5	учасників	
Житомирська	область	–	4	учасника	
м.	Київ	–	4	учасника	
	Київська	область	–	4	учасника	
Рівненська	область	–	4	учасника	
Чернівецька	область	–	4	учасника	
Вінницька	область	–	3	учасника	
Волинська	область	–	3	учасника	
Запорізька	область	–	3	учасника	
Черкаська	область	–	3	учасника	
Чернігівська	область	–	3	учасника	
Сумська	область	–	2	учасника	
Івано-Франківська	область	–	1	учасник	
Кіровоградська	область	–	1	учасник	
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