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До 160-ти річчя Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі I Всеукраїнської науково-практичної конференції 
кафедри концертмейстерства «Мистецтво концертмейстера у соціокультурному просторі 
сучасності: історія, методологія, практика», яка відбудеться 26 травня 2022 року в НМАУ 
ім. П.І. Чайковського (у форматі відеозв’язку на платформі ZOOM).  

Напрями роботи конференції:  

1. Видатні постаті концертмейстерського мистецтва України; 
2. З історії кафедри концертмейстерства НМАУ ім. П.І. Чайковського та Київської 

консерваторії ім. П.І. Чайковського: взаємозв’язок традицій і новацій; 
3. Методико-теоретичні засади сучасної фахової освіти;  
4. Мистецтво концертмейстера в практиці сьогодення; 
5. Український камерно-вокальний репертуар: нові та невідомі сторінки. 

До участі запрошуються викладачі закладів вищої та середньої освіти, вчителі, докторанти, 
аспіранти, здобувачі. 

Офіційна мова конференції: українська. 

Регламент доповідей – 10-15 хвилин 

Форми участі в конференції: 

- доповідь в он-лайн режимі; 

- участь без доповіді (слухач). 

Для участі в конференції до 18 травня 2022 року (включно) необхідно надіслати  заявку 
учасника конференції на електронну адресу liydmila.skirko@ukr.net . 

В заявці зказати: 

прізвище, ім'я та по батькові (без скорочень);  

науковий ступінь, вчене звання, посада й місце роботи доповідача; 
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форма участі (слухач, доповідач); 

прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (для здобувачів, магістрантів, аспірантів) 
та його науковий ступінь, вчене звання, посада й місце роботи; 

тема доповіді. 

Участь у конференції є безкоштовною. 

 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ КООРДИНАТОРІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Скірко Людмила Володимирівна (доцент кафедри концертмейстерства НМАУ ім. 
П.І. Чайковського); 

Тел. – +38(063)354 16 63, e-mail –  liydmila.skirko@ukr.net  

Козяр Анастасія Володимирівна (ассистент – стажист кафедри концертмейстерства 
НМАУ ім. П. Чайковського, секретар фортепіанного деканату НМАУ ім. 
П.І. Чайковського); 

Тел. – +38(093)212 32 78, e-mail – pianodec@gmail.com 

 

 

Регламент роботи конференції 26.05.2022 р. 

10.00-15.00 – наукові читання. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ 

ТИМОШЕНКО Максим Олегович – доктор філософії, професор, член-кореспондент НАМ 
України, заслужений діяч мистецтв України, ректор НМАУ ім. П.І. Чайковського 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 

СКОРИК Адріана Ярославівна – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з 
наукової роботи НМАУ ім. П.І. Чайковського. 

БОНДАРЧУК Віктор Олексійович – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з 
навчальної роботи НМАУ ім. П.І. Чайковського. 
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ОСОКА Олена Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, професор, декан 
фортепіанного факультету НМАУ ім. П.І. Чайковського. 

ІЛЬЇН Анатолії Миколайович – професор, заслужений діяч мистецтв України, завідувач 
кафедри концертмейстерства НМАУ ім. П.І. Чайковського.   

ГРЕЧИШКІНА Ніна Фролівна – професор кафедри концертмейстерства НМАУ ім. 
П.І. Чайковського.   

ЛУКОВСЬКА Світлана Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
концертмейстерства НМАУ ім. П.І. Чайковського.   

СКІРКО Людмила Володимирівна –  доцент кафедри концертмейстерства НМАУ ім. 
П.І. Чайковського.   

КРАВЦОВА Кристина Вікторівна –  викладач кафедри концертмейстерства НМАУ ім. 
П.І. Чайковського.   


