
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 

2. Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на ___третьому __освітньо-
науковому/творчому  рівні вищої освіти або за освітніми програмами _025 Музичне мистецтво, 034 Культурологія/025 Музичне мистецтво, 
026 Сценічне мистецтво 

№ 
п.п 

Найменуван-
ня освітнього 
компонента, 
який закріп-
лено за нау-

ково-
педагогічним, 
педагогічним, 

науковим 
працівником 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

науково-
педагогічного, 
педагогічного, 

наукового 
працівника 

Найменуван-
ня посади 

Освітня квалі-
фікація 

(найменування 
закладу, який 
закінчив нау-

ково-
педагогічний, 
педагогічний, 
науковий пра-

цівник, рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з доку-
ментом про 

вищу освіту) 

Освітня квалі-
фікація 

(науковий 
ступінь, шифр і 
найменування 
наукової спеці-
альності, тема 

дисертації 
(серія, номер, 
дата, ким ви-

даний диплом), 
вчене звання, 

за якою кафед-
рою (спеціаль-
ністю) присво-

єно (серія, 
номер, дата, 
ким виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація (відомості про дос-
від професійної діяльності (заняття) за від-
повідним фахом (спеціальністю, спеціаліза-
цією) із зазначенням посади та строку робо-
ти на цій посаді (крім педагогічної, науково-
педагогічної, наукової діяльності), керівниц-
тво (консультування) дисертації на здобуття 
наукового ступеня за спеціальністю (прізви-
ще, ім’я, по батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, назва дисе-
ртації, 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, 
WebofScienceCoreCollection), протягом 

останніх п’яти років) 

Відомості про підви-
щення кваліфікації  
(найменуван- ня за-

кладу, вид документа, 
тема, дата видачі і  

кількість навчальних  
кредитів (годин)) 

Досягнен-
ня у про-
фесійній 

діяльності 
(відповід-

но до 
пункту 38 
Ліцензій-
них умов 

прова-
дження 

освітньої 
діяльнос-

ті) 

1. Освітні програмами 025 Музичне мистецтво, 034 Культурологія/025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво  
(третій освітньо-науковий/творчий рівень вищої освіти) 
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1.  Фах. 
Ансамбль. 
Пед. практика. 

Алексик  
Юрій  
Юрійович 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
народних ін-
струментів 

вища, КДК,  
1964, 
Р 991211, 
балалайка, 
концертний 
виконавець, 
диригент оркест-

доцент кафедри 
народних ін-
струментів 
ДЦ 082155, 
26.06.85, 
видано на підс-
таві рішення 

Соліст Ансамблю пісні і танцю Київського Вій-
ськового округу (нині ансамбль пісні і танцю 
Збройних сил України) - 30 років. 
Керівник ансамблю «Рідні наспіви» Національної 
філармонії України з 1979 р. 
 

Участь у симпозіумі під 
час проведення конкурсу 
«Провесінь»  
(м. Кіровоград). 
 

4,10,14,19,20 



ру народних 
інструментів, 
викладач по 
класу балалайки 
 

вищої Атеста-
ційної комісії 
при раді мініст-
рів СРСР; 
 
Заслужений 
артист України 

2.  Фах (творчість). 
Інструментуван-
ня. 
Читання парти-
тур 
Інструментуван-
ня симфонічного 
твору та підгото-
вка нотного 
матеріалу 
Підг. маг. роб. 

Алексійчук  
Ірина  
Борисівна 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри компо-
зиції, інструме-
нтовки та музи-
чно-
інформаційних 
технологій 

вища, КДК, 
1993 р., 

ЗВ 813896, 
композиція, 
композитор, 
викладач музич-
но-теоретичних 
дисциплін 

Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

Концерти: 
За означений період активно концертувала. Ви-
ступала у концертних залах Києва, Хмельницько-
го, Запоріжжя, Чернігова, Житомира, Кіровогра-
да та ін. як піаніст, композитор, а також у складі 
фортепіанного дуету з Заслуженим артистом 
України, лауреатом міжнародних конкурсів Юрі-
єм Котом.  
9-го квітня 2016р. відбулося виконання мого 
великого твору для двох фортепіано та симфоні-
чного оркестру "Мости до невидимих берегів" у 
супроводі симфонічного оркестру Кіровоградсь-
кого музичного училища під керівництвом дири-
гента Лариси Голєусової на урочистому відкритті 
Всеукраїнського конкурсу піаністів 
ім.Г.Г.Нейгауза. У цьому ж конкурсі я брала 
участь як член журі.  
У виконанні українських хорових колективів мої 
твори багато разів звучали в Україні (Київ, Одеса, 
Миколаїв, Хмельницький, Ужгород, Кіровоград) 
та за кордоном - в Іспанії, Італії, Польщі, Німеч-
чині, Нідерландах, Канаді та ін. 
Декілька разів протягом цього року різноманітні 
хори отримували спеціальні призи, гран-прі та 
призові місця на міжнародних хорових конкурсах 
за виконання твору сучасного автора, обираючи 
для виконання мою музику. Серед них Аматор-
ський жіночий хор “Оріана” (диригент Г.Шпак, 
м.Одеса); Жіночий хор Державного музичного 
училища ім.Глієра (диригент Г.Горбатенко); 
Жіночий хор Кіровоградського музичного учи-
лища (диригент О.Трушина); дитячий хор 
КССМШ ім.М.Лисенка (диригент Ю.Пучко-
Колесник); дитячий хор "Ластівка" Голосіївсько-
го Будинку творчості дітей та юнацтва (диригент 
О.Урсатій); Жіночий хор м.Миколаїв (диригент 
Т.Островська); Муніципальний камерний хор 
м.Хмельницький (диригент І.Цмур) та ін.  
У березні 2016р. започаткувала проект "Музичні 
вечори у кав'ярні CoffeeHot". У Києві за адресою 

Асистентура-стажування   
НМАУ ім. 
П.І.Чайковського,  
1996 р. 
 
Творча робота:"Шарено 
цвече" три обробки 
балканських народних 
пісень для жіночого 
хору a’caрpella (2013) 
 
"Песме љюбави" три 
обробки балканських 
народних пісень для 
жіночого хору a’caрpella 
(2013) 
"Чула jєсам" обробка 
балканської народної 
пісні для жіночого хору 
a’caрpella (2013) 

1,9,10,14,19 



вул.Прорізна 5 кожного четверга о 18.00 можна 
було послухати концерти академічної, джазової 
та популярної музики у виконанні кращих київ-
ських солістів та камерних ансамблів. Проект 
проіснував два роки в приміщенні кав'ярні 
CoffeeHot і потім продовжив своє існування про-
тягом ще одного року в приміщенні галереї 
Ornament Art Space за адресою вул.Анрі Барбюса 
53.  
Протягом року запрошувалась для участі у мис-
тецьких програмах українського радіо. 
2017 рік 
За означений період активно концертувала. Ви-
ступала у концертних залах Києва, Запоріжжя, 
Чернігова, Кіровограда, Вінниці та ін. у складі 
фортепіанного дуету з Заслуженим артистом 
України, лауреатом міжнародних конкурсів Юрі-
єм Котом. Серед таких виступів: 
1). Сольний концерт фортепіанного дуету 
І.Алексійчук-Ю.Кот 2-го лютого 2017 року в 
приміщенні музею М.В.Лисенка.  
2). Сольний концерт фортепіанного дуету 
І.Алексійчук-Ю.Кот 15-го березня 2017 року в 
приміщенні вінницького музичного училища.  
3). Сольний концерт фортепіанного дуету 
І.Алексійчук-Ю.Кот 23-го березня 2017 року в 
приміщенні музею В.С.Косенка.  
4). Участь фортепіанного дуету І.Алексійчук-
Ю.Кот в концерті присвяченому урочистому 
відкриттю XVII Міжнародного конкурсу-
фестивалю дитячого та юнацького виконавського 
мистецтва "Акорди Хортиці" (м.Запоріжжя, 27 
березня 2017 року). 
5). Сольний концерт фортепіанного дуету 
І.Алексійчук-Ю.Кот в приміщенні Кропивниць-
кого музичного училища в рамках музичного 
фестивалю-конкурсу "Нейгаузівські музичні 
зустрічі" (м.Кропивницький, 12 квітня 2017 ро-
ку). 
6). Сольний концерт фортепіанного дуету 
І.Алексійчук-Ю.Кот в приміщенні арт-галереї 
Ornament Art Space (м.Київ, 25.06.2017). 
У виконанні солістів-інструменталістів та україн-
ських хорових колективів мої твори неодноразо-
во звучали в Україні (Київ, Одеса, Миколаїв, 
Хмельницький, Ужгород, Кіровоград) та за кор-
доном - в Іспанії, Італії, Польщі, Німеччині, Ніде-



рландах, Канаді, США та ін.: 
1). Виконання хорового триптиху І.Алексійчук 
обробок балканських народних пісень "Пісні 
кохання" жіночим хором КІМ ім. Р.М. Глієра під 
керівництвом Г.Горбатенко у концерті-звіті сту-
дентів та творчих колективів КІМ ім. Р.М. Глієра 
(березень 2017 року, Колонний зал Національної 
філармонії України ім.М.В.Лисенка, м.Київ). 
2). Виконання твору "Так близько..." для скрипки 
та фортепіано на концерті з творів українських 
композиторів в приміщенні "Українського інсти-
туту Америки" (4-го квітня 2017 року, м.Нью-
Йорк, США). Виконавці: Соломія Івахів (скрип-
ка) та Ангеліна Гаделія (фортепіано). 
3). Участь, як композитора, в Міжнародних Пас-
хальних хорових асамблеях (05.2017, м.Київ). 
4). Виконання твору І.Алексійчук "Фольк-
образи" піаністкою Оленою Тараненко у концерті 
в Греції (травень 2017 року). 
5). Участь, як композитора твору, який розучу-
ється під час Літньої хорової академії в Одесі та 
виконання його у Гала-концерті. 1-го липня 2017 
року, Концертна зала Одеської національної 
музичної академії ім. А. Нежданової).  
2018 рік 
За означений період активно концертувала. Ви-
ступала у концертних залах Києва, Івано-
Франківська, Кропивницького, Бахмута та ін. як 
солістка та у складі фортепіанного дуету з Заслу-
женим артистом України, лауреатом міжнарод-
них конкурсів Юрієм Котом. Серед таких висту-
пів: 
1). Сольний концерт фортепіанного дуету 
І.Алексійчук-Ю.Кот 29-го вересня 2017 року в 
приміщенні Будинку органної та камерної музи-
ки м.Біла Церква.  
2). Участь у концерті пам'яті "Героя Небесної 
Сотні Романа Гурика" 2-го жовтня 2017 року в 
приміщенні Івано-Франківської обласної філар-
монії. 
3). Участь фортепіанного дуету І.Алексійчук-
Ю.Кот у концерті фортепіанних дуетів,  присвя-
ченому пам'яті І.М.Рябова, 4-го листопада 2017 
року в приміщенні Малого Залу НМАУ 
ім.П.І.Чайковського. 
4). Участь у Круглому столі "Вчитися та вчити" 
присвяченому пам'яті І.М.Рябова, 6-го листопада 



2017 року в приміщенні фойє Малого Залу 
НМАУ ім.П.І.Чайковського. 
5). Участь у концерті диригентсько-хорового 
відділу Інституту музики ім.Р.М.Глієра з нагоди 
150-тиріччя заснування музичного училища 
ім.Глієра 11-го листопада 2017р. в приміщенні 
Національного Будинку звукозапису України.  
6). Отримала Почесне звання заслуженого діяча 
мистецтв України.  
7). Участь фортепіанного дуету І.Алексійчук-
Ю.Кот у концерті пам'яті "Героїв Небесної Сотні" 
20-го лютого 2018р. в приміщенні Будинку акто-
ра (м.Київ). 
8). Участь у ювілейному концерті з нагоди 150-
тиріччя заснування музичного училища 
ім.Р.М.Глієра 18-го січня 2018р. в приміщенні 
Колонного залу ім.М.В.Лисенка Національної 
філармонії України.  
9). Участь фортепіанного дуету І.Алексійчук-
Ю.Кот у концерті присвяченому пам'яті Заслу-
женого діяча мистецтв України, професора 
І.М.Рябова 27 лютого 2018р. у приміщенні  Ве-
ликого залу ім.Василя Сліпака за участю Студе-
нтського оркестру НМАУ ім.П.І.Чайковського 
під орудою Заслуженого діяча мистецтв України 
ІГОРЯ ПАЛКІНА. виконувався Концерт для 
двох фортепіано з оркестром мі мажор Ф. Мен-
дельсона-Бартольді (прем'єра в Україні). 
10). Участь у роботі журі ІХ Відкритого конкурсу 
української фортепіанної та вокальної музики 
імені композитора Івана Карабиця з 2-го по 4-те 
квітня 2018 року на базі Бахмутського коледжу 
мистецтв ім.І.Карабиця.  
11). Сольні концерти фортепіанного дуету 
І.Алексійчук-Ю.Кот 2-го та 4-го квітня 2018р. в 
приміщенні Бахмутського коледжу мистецтв 
ім.І.Карабиця.  
12). Сольний концерт фортепіанного дуету 
І.Алексійчук-Ю.Кот у рамках проекту "Музич-
ний діалог Україна-Литва" Музичної Пасхальної 
Асамблеї 10 квітня 2018р. у Великому залі 
ім.Василя Сліпака НМАУ за участю камерного 
оркестру НМАУ під кер. І.Андрієвського.  
13). Участь у роботі журі ХVIII Всеукраїнського 
конкурсу молодих піаністів в рамках фестивалю 
"Нейгаузівські музичні зустрічі" з 11-го по 15-те 
квітня 2018р. в м.Кропивницький на базі Кропи-



вницького музичного коледжу. 
14). Сольний концерт фортепіанного дуету 
І.Алексійчук-Ю.Кот в приміщенні Кропивниць-
кого музичного училища в рамках музичного 
фестивалю-конкурсу "Нейгаузівські музичні 
зустрічі" (м.Кропивницький, 11-го квітня 2018 
року). 
15). Авторський концерт композитора Ірини 
Алексійчук у рамках проекту Міжнародні Музи-
чні Пасхальні Асамблеї 25 квітня 2018р. у Мало-
му залі НМАУ ім.П.І.Чайковського.  
16). Участь фортепіанного дуету І.Алексійчук-
Ю.Кот у концерті до 145-річчя з дня народження 
Сергія Рахманінова 10-го травня 2018р. у примі-
щенні  Великого залу ім.Василя Сліпака НМАУ 
ім.П.І.Чайковського.  
2019-21 роки 
Разом з Народним артистом України Юрієм Ко-
том у складі фортепіанного дуету започаткувала і 
дала цикл домашніх концертів на підтримку 
українських лікарів під час епідемії на Covid-19. 
Проект було підтримано багатьма провідними 
українськими музикантами. 
Стала лауреатом премії імені М.В.Лисенка за 
видатні досягнення у галузі композиторського 
мистецтва.  
Взяла участь та перемогла у творчому конкурсі 
композиторів на написання Гімну міста Покров-
ська, історія якого пов'язана з творчістю компо-
зитора М.Леонтовича та створення ним всесвіт-
ньо відомого "Щедрика" (Вересень 2020р.). 
Представляла on-line свою хорову творчість в 
лондонській асоціації "Жінки композитори" (роз-
повідь про твір англійською мовою та демонст-
рація відео виконання твору). 27 березня 2021р. 
Посилання на ефір: 
https://www.youtube.com/watch?v=iSI-
kkvFHIM&list=PLV_ks2Ka49g7x8koAfstOBXiAe
K7LdwfZ&index=6&t=32s  
(A Game of Maiden from Otherworldly Games by 
Iryna Aleksiychuk, poem by Olena Stepanenko 
Female choir of Glier Kyiv State Higher Music 
College Conductor: Halyna Horbatenko Percussion: 
Liudmyla Ulianova Introduction: Iryna Aleksiychuk) 
З січня по травень 2021 року написала та здійс-
нила комп'ютерний набір наступних творів: 
1) "Слава Отцю і Сину..." на канонічні тексти для 



мішаного хору a'cappella. Прем'єра твору - тра-
вень 2021 року. Виконавець - Київський муніци-
пальний хор "Хрещатик" під керуванням Павла 
Струця.  
2) "Прекрасний Крим", обробка кримськотатар-
ської народної пісні для дівочого хору a'cappella 
до річниці депортації кримськотатарського наро-
ду. Прем'єра твору відбулася 23 травня біля Ми-
хайлівського Золотоверхого Собору в М.Києві у 
Стіни Пам'яті воїнам, що загинули під час росій-
сько-української війни. Виконавці - Дівочий хор 
КССМШ ім.М.Лисенка під керуванням Юлії 
Пучко-Колесник та Хор старшокласників 
КССМШ ім.М.Лисенка під керуванням Рубена 
Толмачьова. 
3) "Пісня" на вірші Лесі Українки, версії для 
мішаного та для дівочого хору a'cappella. Прем'є-
ра твору - травень 2021 року. Виконавець - Київ-
ський муніципальний хор "Хрещатик" під керу-
ванням Павла Струця. 
4) "Світла Мама Марія" на вірші Віталія Близню-
ка, у версіях для дитячого хору у супроводі фор-
тепіано та для жіночого хору a'cappella. 

3.  Історія стилів в 
мистецтві. 
Психологія. 
Комунікативні 
компетентності 
музиканта: 
психолого-
педагогічний 
контекст. 

Андрущенко 
Тетяна  
Вікторівна 

вчений секре-
тар, 
професор кафе-
дри теорії та 
історії культури  

вища,  
КУ ім.  
Т.Г. Шевченка, 
Інститут міжна-
родних відносин, 
1999,  
КВ 11821949, 
міжнародні 
відносини. 
магістр міжнаро-
дних відносин, 
перекладач з 
іспанської мови; 
 
Приватний ВНЗ 
«Інститут еколо-
гії економіки і 
права», 2011, 
КВ 41718260,  
психологія. 
магістр психоло-
гії, психолог, 
викладач психо-
логії 

доктор політич-
них наук,  
23.00.01 – Тео-
рія та історія 
політичної нау-
ки, тема дис.: 
«Політико-
аксіологічні 
детермінанти 
цивілізаційного 
розвитку»,  
ДД 001038, 
26.09.12,  
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії; 
 
професор кафе-
дри політико-
психологічних 
проблем суспі-
льного розвитку  
12 ПР 010445, 
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AndrushchenkoT., AndrushchenkoT., Denysenko 
V. The Place of Creativity in the Renaissance Epoc 
as the Cause for the Human Perfection in the 
Ideologically-Aesthetic and Practical Aspects // 
Вісник Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міле-
ніум, 2018. – № 4. – 387 с. – 204 – 209 (Web of 
Science). 
Andrushchenko T. V. , O.V. Cherednyk, R. O. 
Belozorova Gender Aspects of Relationship in the 
System of Management // Антропологічні виміри 
філософських досліджень, 2019,  - Вип. 15. – 
С.49 – 57. Anthropological Measurements of 
Philosophical Research, 2019, NO 15. – P.49 – 57. 
ISSN 2227-7242 (Print), ISSN 2304-9685 (Online) 
Web of Science 
Andrii Trofimov, Larysa Matviienko, Olga 
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Psychological Factors Of Corporate Loyalty // 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC 
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ISSUE 11, NOVEMBER 2019. ISSN 2277-8616 

Державний вищий 
навчальний заклад 
Прикарпатський націо-
нальний університет 
імені Василя Стефаника, 
кафедра соціальної 
психології філософсько-
го факультету  
(14.04.– 20.05.2017) 
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28.04.15, 
видано на 
підставі рішення 
Атестаційної 
колегії; 
 
Заслужений 
працівник осві-
ти України 
 

Web of Science, Scopus, http://www.ijstr.org/final-
print/nov2019/Socio-psychological-Factors-Of-
Corporate-Loyalty.pdf 
Shypunov, H. V., Andrushchenko, T. V. 
Anthropological dimension of the forms of 
freedom. Comprehension of the formation of the 
world  in different philosophical approaches : 
collective monograph/ Z. M. Atamaniuk, Ye. R. 
Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, V. V. 
Okorokova, etc. (2019) Lviv-Toruń : Liha-Pres, 
2019. P. 147-169. DOI 
https://doi.org/10.36059/978-966-397-145-2/147-
169 (SENSE) 
Andrushchenko, T. V., Melnyk, V. V. Tolerance as 
an Axiological Principle of Nonviolent Action in 
Transitional Democracies. Philosophical and 
methodological challenges of the study of modern 
society : collective monograph / T. V. 
Andrushchenko,  Z. M. Atamaniuk, Ye. R. 
Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, etc. (2019) 
Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 1-21. DOI 
https://doi.org/10.36059/978-966-397-144-5/1-21 
(SENSE) 
 
Andrushchenko T. V. “The value palette of modern 
European education» // Pedagogika Filozoficzna , 
2016, № 2 
Андрущенко Т.В. «Ціннісна палітра європейсь-
кого простору освіти (український вимір)» // 
Науковий часопис Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. 
Психологічні науки: збірник наукових праць. – 
К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. - № 4 
(49). – 250 с. – С.107 – 113. 
Андрущенко Т.В. Футурологічне бачення перс-
пектив політичного та культурного розвитку 
людства  (на прикладі концепції «футурошоку» 
Елвіна Тоффлера)//  Вісник ХНПУ ім. 
Г.С.Сковороди. Серія «Філософія». – Харків: 
ХНПУ, 2016. – Вип. 47.- С. 82 – 90. 
Андрущенко Т.В. Особливості формування 
духу захисників України на сучасному етапі // 
Актуальні проблеми психологічної допомоги, 
соціальної та медико-психологічної реабілітації 
учасників антитерористичних операцій: матері-
али міжвідомчої науково-практичної конферен-
ції / Міністерство оборони України, Національ-



ний університет оборони України імені Івана 
Черняховського.  - К.: НУОУ, 2016. – 400с. С.17 
– 19. 
Андрущенко Т.В. «Толерантність як аксіологіч-
ний принцип ненасильницьких дій у перехідних 
формах демократії». // Вісник Львівського уні-
верситету. Серія філософсько-політологічні 
студії. Випуск 12. – С.25 – 34. (Copernicus) 
Андрущено Т.В. «Аксіологічний потенціал 
демократії як форми міжцивілізаційного діалогу 
та актуального напрямку глобального політич-
ного розвитку» // Вісник Львівського універси-
тету. Серія філософсько-політологічні студії. 
Випуск 14. – С.210-214. (Copernicus) 
Andrushchenko T., Melnik V. «Fear of death as the 
socio-psychological phenomenon in the context of 
existential self –transcendence of a personality» // 
Вісник Донбаського державного педагогічного 
університету. Серія: Соціально-філософські 
проблеми розвитку людини і суспільства. Збір-
ник наукових праць. Випуск 1(8) 2018. 
Андрущенко Т.В. Ціннісні характеристики 
поняття «демократія» як ідейно-світоглядні 
основи в контексті творення міжкультурного 
політичного діалогу // Вісник Львівського уні-
верситету. Серія філософсько-політологічні 
студії. Збірник наукових праць. Випуск 16. 
(Copernicus). С. 101 – 108. 
Андрущенко Т.В., Ковчина І. М., Пасічніченко 
С.В., Панченко М.В. «Актуальні проблеми 
формування компетентностей у студентів – 
юридичних психологів» // Науковий часопис 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. – Випуск 60. –Том 1. : 
збірник наукових праць / Київ: Вид-во НПУ 
імені М.П. Драгоманова, 2018. – 256с. - С.9 – 13. 
Андрущенко Т.В. «Застосування сучасних ме-
тодів навчання як інструмент підвищення якості 
вищої освіти в Україні» // Збірник наукових 
праць «Гілея: науковий вісник». Випуск 137 
(№10).  С. 287 – 290.  
Андрущенко Т.В. «Феномен культури в ідеях О. 
Шпенглера» // Вісник Львівського університету. 
Серія філософсько-політологічні студії. Збірник 
наукових праць. Випуск 19. (Copernicus). С. 225 
– 227. 



Андрущенко Т.В. Мельник В.В., «Метафізика 
страху в соціокультурному середовищі» // 
International Multidisciplinary Conference “Key 
Issues of Education and Sciences: Development 
Prospects for Ukraine and Poland” Stalowa Wola, 
Republic of Poland, 20 – 21 July 2018. Volume 4.  
Stalowa Wola: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 
2018. 200 pages. – P. 111 – 114.   
Андрущенко Т.В., Ковчина І.М., Панченко 
М.В., Пасічніченко С.В. Актуальні проблеми 
формування компетенцій у студентів – майбут-
ніх фахівців міжнародних відносин // Євроінте-
грація та освіта: виклики ХХІ століття : збірник 
наукових праць кафедри політичної психології 
та соціально-правових технологій факультету 
психології НПУ ім. М.П. Драгоманова / за заг. 
ред. проф. Андрущенко Т.В. Київ, Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2019 202с. С. 3 – 13.  
«Екологічна етика і освіта для сталого розвит-
ку» // Андрущенко Т. В. Боголюбов В.М., Рідей 
Н.М. Стратегія післядипломної освіти для ста-
лого розвитку : монографія; за ред. Н.М. Рідей, 
Л.М. Панченко. 2 видання, доповнене і переро-
блене. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгома-
нова, 2020. 412 c.  
«Художня культура» // Андрущенко Т. В., Сапі-
га О.В. Філософія культури: основні поняття, 
напрями, персоналії. Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів / Андру-
щенко Т.І., Антонюк О.В., Беспалий В.А., Бров-
ко М.М. Федоренко М.О. та ін.; за заг. Ред.. 
проф. М.О. Тимошенка. К. – Чернівці: Букрек, 
2020. 624 с. – С.59-69. 
Андрущенко, Т.В., Мартинова, С.П. (2020) 
Релігійна маргінальність як страх свободи в 
культурі протестантизму. Українська культура: 
минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наук. зб.  
Вип. 35 / Рівне : РДГУ. С. 96-103. 

4.  Естетика. Філо-
софія. 
Філософія мис-
тецтва. Філосо-
фія культури. 
Образотворче 
мистецтво. 
Мистецтво як 
естетичний 

Андрущенко 
Тетяна  
Іванівна 

завідувач кафе-
дри суспільних 
наук, професор 

вища, КДПУ, 
1975, 
А-ІІ 057752, 
історія,  суспіль-
ствознав-ство, 
методика вихов-
ної роботи, 
вчитель історії, 
суспільствознав-

доктор філософ-
ських наук, 
09.00.03 - Соці-
альна філософія 
та філософія 
історії, тема 
дис.: «Естетика 
як соціально-
культурний 

Завідувач кафедри суспільних наук НМАУ  ім. 
П.І. Чайковського з 2009 р. 
 
Публікації: 
1. Andrushchenko T. V., Andrushchenko T. 
І., Denysenko V. M. The Place of Creativity in the 
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Practical Aspects // Вісник Національної академії 

Докторантура  
НПУ ім. 
М.П.Драгоманова,  
2008 р. 
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Сертифікат (Certificate) 
Тема: «Моральні про-

1,3,7,8,10, 
11,20 



феномен. 
Естетичні пара-
дигми сучаснос-
ті.  

ства, методист 
 

феномен (філо-
софсько-
історичний 
аналіз)»,  
ДД 006678, 
02.07.08, 
видано на підс-
таві рішення 
президії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
професор кафе-
дри суспільних 
наук 
12 ПР 007217, 
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видано на 
підставі рішення 
Атестаційної 
колегії; 
 
Заслужений 
працівник куль-
тури 
 

керівних кадрів культури і мистецтв: наук. жур-
нал. Київ : Міленіум, 2018. № 4. C. 204–209. 
Web of Science. 
http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/
153051 
2.Dorofeieva, M., Andrushchenko, T. Information 
Entropy in Translation: Psycholinguistic Aspects // 
Psycholinguistics. Series : Philology. 2019. № 26 
(2). Scopus.  
3.https://psycholing-
journal.com/index.php/journal/article/view/691 
4.Tetiana Andrushchenko7 Power as a factor of 
educational and sociocultural processes. Wisdom& 
1{17}, 2021. Web of Science. 
DOL:10.24234/wisdom.v17i1.436 
5.Андрущенко Т. Аксіологічні виміри формо-
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Культуротворчі виміри людини в сучасному 
Універсумі / під ред. М. Бровка. Київ : Видав-
ництво Ліра-К, 2019. С.189–211. Розділ моног-
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6.Андрущенко Т. І. Полянська К. В. Мистецтво 
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Modern Culture»); 5 
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2021; 180 годин. 
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кої окупації: джерелознавчий аспект // Київське 
музикознавство. Київський інститут музики ім. 
Р.М. Глієра. Випуск 56. Київ. 2017. С. 248 – 260. 
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=
UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10
&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&
S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLOR
TERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B

Асистентура-стажування  
НМАУ, 2006 р. 

1,10,14,19,20 



4%D1%80%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0
%20%D0%92$ 
Андрєєва В. Біля витоків Полтавського оперного 
театру: забуте ім’я Василини Старостинецької // 
«Музикознавчий універсум» Львівська націона-
льна музична академія ім. М. В. Лисенка. Випуск. 
41. Львів. 2017 р. С. 84 – 95. 
https://naukovizbirkylnma.files.wordpress.com/2018/
07/2017-41_muzykoznavchyj-universum_09.pdf 
Андрєєва В. І. Політика українізації та музично-
театральне життя Полтави кінця 20-х – початку 
30-х років ХХ століття: джерелознавчий аспект // 
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузів-
ський збірник наукових праць молодих вчених 
Дрогобицького державного педагогічного уніве-
рситету імені Івана Франка / [редактори-
упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. 
Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 
Вип. 29. Том 5. С. 44 – 51.  
http://www.aphn-
journal.in.ua/archive/29_2020/part_5/7.pdf 
Андрєєва В. І. Етапи діяльності й репертуарна 
лінія Полтавського оперного театру 20-х років 
ХХ століття (джерелознавчий аспект) // Сучасна 
культурологія та мистецтвознавство: досвід Ук-
раїни та ЄС. Колективна монографія. Рига. 2020. 
С. 21 – 42. (Modern culture studies and art history an 
experience of Ukraine and EU): Collective 
monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 
2020. С. 21 – 42.  
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/
view/60/1074/2377-1 
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/
book/60 
Телепередачі: 
В архіві Національної суспільної телерадіоком-
панії України знаходяться відеозаписи за моєї 
участі:Програма «Музичне турне. Перлини укра-
їнської вокальної лірики». 2016, копірайт НТКУ  
Програма «Мистецькі історії. Квіти», 2017 р. 
копірайт ПАТ «НСТУ» 
Концерти: 
Участь у Вечорі пам’яті викладача Полтавського 
училища імені М. В. Лисенка, заслуженого арти-
ста України Володимира Путька. (Полтавське 
музичне училище ім. М. В. Лисенка, 19 лютого 
2016 р.).  



Участь у концерті «Вокальні перлини української 
музики», в Національній спілці письменників 
України: (м. Київ, 24 лютого 2016 р.). 
Участь в Концерті «Наш Тарас Шевченко» в 
Театральному центрі «Пасіка» Києво-
Могилянської академії (м. Київ, 11.03.2016 р.).  
Участь у концерті «Вокальні перлини Миколи 
Лисенка» в Музеї Лисенка  (м. Київ, 22.03.2016). 
Участь у концерті «Микола Лисенко та Михайло 
Старицький: творча співдружність»  в Музеї 
Михайла Старицького (м. Київ, 27.04.2016 р.). 
Участь у Концерті лауреатів фестивалю-конкурсу 
«Харківські асамблеї» Житомирська обласна 
філармонія ім. С.Ріхтера (м. Житомир, 8.11.2016). 
Участь у Концерті «Вечір українського романсу» 
в Музеї Миколи Лисенка у рамках проекту «Під 
звуки старого роялю» (м. Київ, 17.02.2017 р.). 
Участь у концерті «З народного джерела» (до 
175-річчя від дня народження Миколи Лисенка) в 
Музеї Миколи Лисенка (у програмі виконувалися 
народні пісні зібрані Миколою Лисенко з Черні-
гівщини) (м. Київ, 25 березня 2017 р.). 
Участь у Концерті Камерного оркестру під керів-
ництвом Ігоря Пучков, Мистецький салон КНУ 
ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ, 5 квітня 2017 р.). 
Участь у концерті «Два кольори мої, два кольо-
ри» Пам’яті народного артиста України Дмитра 
Гнатюка у супроводі Оркестру народних інстру-
ментів НМАУ ім. П. І. Чайковського, (Велика 
зала ім. П. І. Чайковського, 26 квітня 2017 р.). 
Участь у концерті з приводу утворення там вока-
льного відділення в Козелецькій музичній школі, 
(м. Козелець, 29 вересня 2017 р.). 
Участь у Концерті лауреатів музичного фестива-
лю «Харківські асамблеї», Харківський універси-
тет мистецтв ім.І.Котляревського (м.Харків, 
4.10.2017 р.). 
Участь у концерті «Музика жіночої душі» в Му-
зей Лесі Українки (м. Київ, 25 лютого 2018 р.). 
Участь у культурно-мистецькій акції «Шевченкі-
ана – 2018» (м. Козелець 16 березня 2018 р.).  
Участь у концерті в Музичному відділі Націона-
льної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
(м. Київ, 28 березня 2018 р.). 
Участь у Концерті вокальної музики, Національ-
ний музей Тараса Шевченка (м. Київ, 25.08.2018). 
Участь в Концерті «Сузіря оперних шедеврів», 



Національна філармонія України, концерт прохо-
див у супроводі Національного президентського 
оркестру (м. Київ, 22 вересня 2018 р.) 
Участь у концерті «Музичний діалог: Україна – 
Китай», Музичний салон Київського Національ-
ного університету імені Тараса Шевченка (м. 
Київ, 7 листопада 2018 р.). (Автор проекту разом 
з моєю випускницею Лі Цін). 
Участь у Концерті Камерного оркестру імені Д. 
Ахшарумова Полтавської обласної філармонії, 
що проходив у Полтавському музичному учили-
щі ім. М. В. Лисенка. (м. Полтава, 22.11.2018 р.). 
Участь у Вечорі пам’яті заслуженого артиста 
України Володимира Путька, який пройшов у 
супроводі студентського камерного оркестру 
Полтавського музичного училища ім. М. В. Ли-
сенка (Велика зала Полтавського музичного 
коледжу, 4 березня 2019 р.). 
Участь у концерті присвяченому пам’яті Тараса 
Шевченка, Дитяча бібліотека імені 
С.Васильченка (м. Київ, 11 березня 2019 р.) 
Участь у концерті, присвяченому 70-річчю про-
голошення Китайської Народної Республіки, у 
супроводі Національного оркестру народних 
інструментів під керівництвом Віктора Гуца-
ла（Національний філармонія України, 16 квітня 
2019 р.). 
Участь в концерті, присвяченому 100-річчю від 
дня народження випускника НМАУ В.І.Опенька. 
(Малий зал НМАУ, 24.04.2019). 
Участь у концерті в Музеї Миколи Лисенка на 
честь делегації із Лейпцігу (м. Київ, 6.10.2019 р.). 
Участь у концерті «Музичний діалог Україна-
Китай» в Мистецькому салоні Нац. університету 
ім.Т.Г.Шевченка (м.Київ, 13.11.2019). 
Участь у концерті, присвяченому презентації 
книжки «Планетарний голос Андрія Кікотя» 
(Малий зал НМАУ, 29 листопада 2019 р.). 
Участь у концерті до 120 річчя Оксани Петрусен-
ко, що відбувся в Музичній вітальні Національної 
бібліотеки Укр. ім..В.І.Вернадського (13.02.2020). 
Участь в концерті, що відбувся в рамках ХХХІ 
Міжнародного фестивалю Київ Музик Фест – 
2020. Концерт проходив в Архівно-музейному 
комплексі «Літературно-мистецькі Плюти» та 
був присвячений пам’яті українських композито-
рів Б. Лятошинського, А. Філіпенка, І. Шамо та І. 



Карабиця (4 жовтня 2020 р.). 
Підготувала сольний концерт, який повинен був 
пройти 12 березня 2020 р. на сцені Національної 
філармонії України у супроводі Національного 
оркестру народних інструментів під керівницт-
вом Віктора Гуцала, який, на жаль, відмінили 
через введення карантину. 

6.  Фах (скрипка). 
Камерний ор-
кестр. 
 
 

Андрієвський  
Ігор  
Михайлович 

професор кафе-
дри скрипки 

вища, ОДК,  
1982, 
Б-І 597536, 
скрипка,  
концертний 
виконавець, 
соліст оркестру, 
артист камерного 
ансамблю, 
викладач. 
 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Исполни-
тельские средс-
тва музыкаль-
ной выразите-
льности как 
интонационная 
система в 
современной 
скрипичной 
музыка (на 
примере советс-
кой музыки)», 
ИС 002024, 
26.09.90, 
видано на 
підставі рішення 
ради при КДК; 
 
професор кафе-
дри скрипки 
12ПР 008148, 
26.10.12, 
видано рішен-
ням Атестацій-
ної колегії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни; 
 
Народний ар-
тист України. 

Творчий керівник та головний диригент струнно-
го оркестру студентів НМАУ імені 
П.І.Чайковського  (27 років). 
Диригент Ансамблю класичної музики імені 
Бориса Лятошинського (22 роки). 
 

Асистентура-стажування  
КДК, 1988 р. 
 
Участь у Міжнародному 
симпозіумі, доповідь 
«Школа Л. Ауера та 
К. Горського.  Традиції 
та сучасність» 
 
Участь у міжнародному 
музичному проекті 
«Борткевич в Україні»  
20-24.03.17 
 

7,8,10,14,19, 
20 

7.  Історія світової 
музики. 
Методика викла-

Антонова  
Олена 
Григорівна 

доцент кафедри 
історії світової 
музики 

вища, ДМПІ, 
1984,  
МВ 817629, 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 –  

Публікації: 
1. Публікації у періодичних наукових виданнях, 
що включені до переліку фахових видань Укр. 

Стажування у рамках ІІ 
міжнародного науково-
творчого проекту «Му-

1,8,9,10,14 



дання музично-
історичних 
дисциплін. 
Фах. 
Методологія 
науково-
дослідної роботи. 
Підг. Маг. роб. 
Підг. Бакалавр. 
Роб.  
Керівництво 
курсовою робо-
тою. 
Педагогічна 
практика. 

 музикознавство,  
музикознавець, 
викладач. 

Музичне мисте-
цтво, тема дис.: 
«Жанрові озна-
ки інструмента-
льного концерту 
та їх втілення у 
передкласичний 
період»,  
ИС 002005, 
25.07.90, 
видано на 
підставі рішення 
ради при 
НМАУ; 
 
доцент кафедри 
історії музики 
ДЦ АР 003184, 
06.03.96, 
видано рішен-
ням вченої ради 

1) Антонова О. Г. Автоцитата як погляд компози-
тора у минуле: інтенції пізнього періоду творчос-
ті // Часопис Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського : наук. Журн. 
2016. № 1 (30). С. 4–12.  
2) Антонова О. Г. Концерт для скрипки з оркест-
ром Дьордя Лігеті: діалог із жанровою традицією 
// Часопис НМАУ: наук. Журн. 2017. №1(34).  
С.4–17.  
3) Антонова О. Г. Скрипкові концерти Філіпа 
Гласса в світлі ігрової природи жанру // Часопис 
НМАУ: наук. журнал. 2018. №3 (40). С.17–27.  
4) Антонова О. Г. Інструментальний концерт у 
творчості Франсіса Пуленка: проекції жанру // 
Часопис НМАУ: науковий журнал. 2020. № 1 
(46). С. 43–55.  
5) Антонова О. Г. «”Capricorn Concerto” Семюела 
Барбера: змістові та жанрово-стильові виміри» // 
Науковий вісник НМАУ. 2021. Вип.130. С. 52–70. 

зична культура сучасно-
сті: від наукового осми-
слення до виконавської 
інтерпретації та імпрові-
зації» обсягом 90 годин 
(3 кредити ECTS) 02 
грудня 2019 року – 15 
січня 2020 року, Київ, 
сертифікат № 132/20-42) 

8.  Історія вокально-
го виконавства. 
Основи вокаль-
ної методики. 
Вокальна педаго-
гіка вищої шко-
ли. 
Методика викла-
дання фахових 
дисциплін.  
Фах (сольний 
спів). 
МНДР. 
Підготовка 
магістерської 
наукової роботи. 
Педагогічна 
практика. 

Антонюк  
Валентина  
Геніївна 

завідувач кафе-
дри камерного 
співу, професор 

вища, КДК, 
1980, 
Г-ІІ 243099, 
спів, оперна і 
концертна співа-
чка, викладач 
 

доктор культу-
рології,  
26.00.01 - «Тео-
рія та історія 
культури», тема 
дис.: «Феномен 
української 
вокальної шко-
ли у контексті 
етнокультуро-
логічних про-
блем»,  
ДД 006955, 
12.11.2008,  
видано на підс-
таві рішення 
вищої Атеста-
ційної комісії; 
 
професор кафе-
дри сольного 
співу, 
12ПР 006324, 
20.01.2011, 
видано на підс-
таві рішення 

Публікації: 
Антонюк В. Г. Микола Кондратюк: виміри осо-
бистості // Часопис НМАУ імені П. І. Чайковсь-
кого: науковий журнал. Київ, 2016. № 1(30). С. 
163–176.  
Антонюк В. Г., Шестеренко І. В. Портрет компо-
зитора в інтер’єрі часу: Віталій Кирейко // Часо-
пис НМАУ імені П. І. Чайковського: науковий 
журнал. Київ, 2016. № 2 (31). С. 114–122. 
Антонюк В. Г. Нездійснена мрія Євгенії Семені-
вни Мірошниченко // Часопис НМАУ імені П. І. 
Чайковського: науковий журнал. Київ, 2016. № 4 
(33). С. 130–133. 
Antonyuk V.G. Singer and teacher Nikolay 
Kondratyuk: aspects of creative work // Scientific 
Discoveries: Proceedings of articles II International 
Scientific Conference. Czech Republic, Karlovy 
Vary – Russia, Moscow, 28-29 January 2017. – Р. 
374-380. [Electronic resource] / Editors prof. F.I. 
Sobjanin, E.G. Sergeeva, M.A. Derho, L.V. 
Sitnikova. – Electron. Txt. D. (1 файл 7,5 MB). – 
Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – 
Russia, Kirov: MCNIP, 2017. – 1 elektr. Otpt. Drive 
(CD-ROM). – ISBN 978-80-7534-143-3+ ISBN 
978-5-00090-114-4. – Title from disc label.  
Антонюк В. Г. Українсько-грецькі вокальні 

Міністерство освіти і 
науки України, Націона-
льний педагогічний 
університет імені М. П. 
Драгоманова. Довідка 
про проходження стажу-
вання. Тема: «Вокальна 
педагогіка вищої шко-
ли». 23.05.17 р. 
 
Міністерство молоді та 
спорту України. Держа-
вний інститут сімейної 
та молодіжної політики. 
Свідоцтво про підви-
щення кваліфікації. 
Ліцензія № 582029. 
Тема: «Підготовка 
основних звітних доку-
ментів». 23.06.2017 р.  

1,3,4,7,8,10, 
11,12,14,19 



Атестаційної 
колегії 
 

зв’язки: таємниці Миколи Аркаса // Діалог куль-
тур Україна – Греція: культурна політика ХХІ в 
європейській ретроспективі [збірник праць]. Київ 
: Міленіум, 2016. С. 127-130.  
Антонюк В. Г. Перший український підручник 
для співаків «Вокальна педагогіка» у світлі інно-
ваційних технологій вищої вокальної освіти: 
дискурс-аналіз // Мистецька освіта і культура 
України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор. 
Київ : НАККККіМ, 2016. С. 3-6. 
Антонюк В. Г. Вокальна лірика Віктора Косенка 
та формування української школи камерного 
співу // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чай-
ковського: зб. Наук. Статей. Київ : НМАУ імені 
П. І. Чайковського, 2016. Вип. 115: Доля митця в 
реаліях культурно-історичних процесів першої 
половини ХХ століття : збірник статей. Книга 
перша. С. 146–162. 
Антонюк В. Г. Вокалісти Національної музичної 
академії України імені П. І. Чайковського – дос-
лідники феномену української вокальної школи // 
Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського: 
зб. Наук. Статей. Київ : НМАУ імені П. І. Чай-
ковського, 2016. Вип. 114: Композитори і музи-
кознавці Київської консерваторії у 1941–2010-х 
роках : збірник статей. С. 153–168. 
Антонюк В. Г. Олена Муравйова – професор 
Музично-драматичної школи Миколи Лисенка // 
Часопис НМАУ імені П. І. Чайковського: науко-
вий журнал. Київ, 2017. № 2 (35). С. 87–100. 
Антонюк В. Г. Видатний педагог-концертмейстер 
класу камерного співу Зоя Юхимівна Ліхтман// 
Часопис НМАУ імені П. І. Чайковського: науко-
вий журнал. Київ, 2019. № 1 (42). С. 135–145. 

9.  Історія світової 
музики. 
Світова музична 
література. 

Артем’єва  
Віра  
Борисівна 

доцент який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри історії 
світової музики 

вища, НМАУ, 
2005, 
КВ 28175970, 
музичне мистец-
тво, музикозна-
вець, викладач. 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Французький 
музичний театр 
від бароко до 
класицизму (на 
матеріалі твор-
чості Жана 
Батіста Люллі та 
Жана Філіппа 

- Науково-педагогічне 
стажування на тему 
«Сучасні наукові підхо-
ди до організації освіт-
нього процесу в галузі 
культурології, мистецт-
вознавства та музико-
знавства в Україні та 
країнах ЄС» у Куявсь-
кому університеті у 
Влоцлавеку (Республіка 
Польща,), 19.10.2020–
27.11.2020, обсяг 180 
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Рамо)»,  
ДК 0605641 
01.06.10,  
видано на підс-
таві рішення 
президії Вищої 
атестаційної  
комісії України 
 

годин (6 кредитів ECTS), 
сертифікат № CSI 
192702-KWS від 
27.11.2020 р. 
стажування у рамках ІІ 
міжнародного науково-
творчого проекту «Му-
зична культура сучасно-
сті: від наукового осми-
слення до виконавської 
інтерпретації та імпрові-
зації» обсягом 90 годин 
(3 кредити ECTS) 02 
грудня 2019 року–15 
січня 2020 року, КМАМ 
Г. М. Глієра, Київ), 
сертифікат № 132/20-26 
стажування у рамках ІІІ 
Міжнародного науково-
творчого проекту «Му-
зична культура сучасно-
сті: від наукового осми-
слення до репрезента-
ції», обсяг 60 годин (2 
кредити ECTS) 15 
грудня 2020 року–15 
січня 2021 року, КМАМ 
Р.М. Глієра, Київ),  
сертифікат № 148/21-23 
стажування в рамках 
роботі Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Музична 
комунікація в питаннях 
та відповідях», ХНУМ 
імені І.П. Котляревсько-
го, 15–18 січня 2021 р., 
сертифікат № 7/21 про 
стажування в обсязі 16 
годин. 

10.  Культурологія. 
Історія українсь-
кої культури. 
Історія світової 
культури. 

Бабушка  
Лариса  
Дмитрівна 

доцент кафедри 
теорії та історії 
культури 

вища, КДУ 
ім. Т. Шевченка, 
1999, 
КВ 11560970, 
філософія, 
філософ, викла-
дач філософсь-

кандидат філо-
софських наук,  
09.00.08 – Есте-
тика, тема дис.: 
«Краса як абсо-
лютна цінність: 
історико-

Публікації: 
1. Бабушка Л. Д. Від свята до фестивації: культу-
рна травма в дискурсі? // Київське музикознавст-
во. Культурологія та мистецтвознавство: збірка 
статей Київського інституту музики імені Р. М. 
Глієра. Київ : КІМ Р. М. Глієра, 2016. Вип. 53. С. 
14-23.  

Докторантура НМАУ, 
2018 р. 
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ких дисциплін естетичний 
аналіз»,  
ДК 021809, 
14.01.04,  вида-
но на підставі 
рішення прези-
дії Вищої атес-
таційної  комісії 
України; 
 
доцент кафедри 
філософії  
12ДЦ 019333, 
03.07.08, 
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії  

2. Бабушка Л. Д. Ритуальна та ігрова домінанти в 
просторах свята й фестивації: культурологічний 
аспект // Українська культура : минуле, сучасне, 
шляхи розвитку: наук. Зб. Рівне : РДГУ, 2016. 
Вип. 23. С. 92-99. 
3. Бабушка Л. Д. Фестивація як глобальна техно-
логізація свята: філософсько-культурологічний 
аналіз // Міжнародний вісник: культурологія, 
філологія, музикознавство. Київ : НАКККіМ, 
2016. № 2. С. 11-17 
4. Бабушка Л. Д. Фестивократія в контексті нової 
повсякденності // Часопис Національної музичної 
академії України імені П. І. Чайковського: науко-
вий журнал. Київ : НМАУ, 2016. № 2. С. 106-114.  
5. Бабушка Л. Д. Festive видовище як феномен 
візуальної медіа культури // Актуальні проблеми 
історії, теорії та практики художньої культури: 
збірник наукових праць Національна академія 
керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : Міле-
ніум, 2017. Вип. ХХХVIII. С. 3-14. 
6. Бабушка Л. Д. Ескапізм як принцип: робінзо-
нада постмодерного Festive // Часопис Націона-
льної музичної академії України імені П. І. Чай-
ковського: науковий журнал. Київ : НМАУ, 2017. 
№ 1 (34). С. 92-101. 
7. Бабушка Л. Д. Festive: технологія гламуру та 
маркетинг-мікс практик // Українська культура: 
минуле, сучасне, шляхи розвитку: науковий збір-
ник. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 25. С. 130-136.  
8. Бабушка Л. Д. Фестивація та свято: моделі 
динамічності та константності буття // Київське 
музикознавство. Культурологія та мистецтвоз-
навство: збірка статей Київського інституту му-
зики імені Р. М. Глієра. Київ : КІМ Р.М.Глієра 
2017. Вип. 55. С. 33-42. 
9. Бабушка Л. Д. Фестиваційна – дозвіллєва – 
спортивна практики в проекції тенденцій культу-
ри // Часопис Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського : науковий жур-
нал. Київ : НМАУ, 2017. № 3 (36). С. 125-133. 
10. Бабушка Л. Д. Культуротворчий: амплітуд-
ність та межовість феномена // Магістеріум: ку-
льтурологія. Київ : Києво-Могилянська академія, 
2018. Вип. 70. С. 13-18. 
11. Бабушка Л. Д. Маркери «сакральне» і «про-
фанне» у становленні фестивної моделі сучасного 
культурного простору // Часопис Національної 



музичної академії України імені П. І. Чайковсько-
го: науковий журнал. Київ : НМАУ, 2018. Вип. 4 
(41). С. 78-88. 
12. Бабушка Л. Д. Семіотика комунікації в прак-
тиках конструювання фестивної культури // Пи-
тання культурології: науковий збірник. Київ : 
КНУКіМ, 2018. С. 160-170.  
13. Бабушка Л. Д. Фестивація в проекції глобалі-
зму та альтерглобалізму // Культура і сучасність : 
альманах. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С. 15-20. 
14. Бабушка Л. Д. Фестивація в просторі повсяк-
денності // Культурологія та мистецтвознавство: 
збірка статей Київського інституту музики імені 
Р. М. Глієра. Київ : КІМ Р. М. Глієра, 2018. Вип. 
57. С. 22-33. 
15. Бабушка Л. Д. Фестивація як ритуалізований 
арт-простір у вимірах глобалізму та альтерглоба-
лізму // Міжнародний вісник: культурологія, 
філологія, музикознавство. Київ : НАКККіМ, 
2018. № 2. С. 15-20. 
16. Бабушка Л. Д. Фестивація як тотальна артиза-
ція культури повсякденності // Українська куль-
тура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. Зб. 
Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 26. С. 95-101. 
17. Бабушка Л. Д. Фестивація та карнавалізація: 
проблема дискурсивності в сучасній культурі // 
Часопис Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського: науковий журнал. Київ : 
НМАУ, 2019. Вип. 1(42). С. 113-123. 
18. Бабушка Л. Д. Фестивація: технології поліку-
льтурного конструювання // Українська культура: 
минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. Зб. Рівне 
: РДГУ, 2020. Вип. 35. С. 174-179. 
19. Бабушка Л. Д. Феноменологія свята: культу-
рологічний аналіз // Вісник національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв : наук. Жур-
нал. Київ : Міленіум, 2017. № 1. С. 18-23. 
20. Бабушка Л. Д. Фестивація як комунікативний 
апропріатор інтересів у просторі // Вісник Маріу-
польського державного університету: філософія, 
культурологія, соціологія : збірник наукових 
праць. Маріуполь : Вид-во МДУ, 2017. Вип. 14. 
С. 32-40. 
21. Бабушка Л. Д. Фестивація як конструювання 
постмодерної festive гіперреальності в контексті 
розвитку культури // Znanstvena misel journal. 
Slovenia, Ljubljana, 2017. № 3. С. 21-26. 



22. Бабушка Л. Д. Фестивація як ескапічна реф-
лексія: робінзонадні лакуни // Вісник Маріуполь-
ського державного університету: філософія, ку-
льтурологія, соціологія: збірник наукових праць. 
Маріуполь : Вид-во МДУ, 2018. Вип. 15. С. 18-24.  
23. Бабушка Л. Д. Концептуальні маркери «своє» 
і «чуже» в фестивному комунікативному просто-
рі // Najnowsza słowiańska literatura i kultura 
popularna. Figury swojskości i obcości 
wspołczesnego świata w literaturze i kulturze 
popularnej krajow słowiańskich. Zielona Góra, 2019. 
2019. С. 187-199. 
34. Babushka L, Sarakun L., Drapohuz V., Popova 
О. The Interactions Between Cosmopolitanization 
And Migration : New Trends // International Journal 
of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) 
2019. Volume-9, Issue-2, December, P. 652-656. 

11.  Фах (фортепіа-
но). 
Пед. практика. 
Методика науко-
вої діяльності. 
Методика нав-
чання гри на 
фортепіано. 
Підг. Маг. роб. 
 

Безбородько  
Олег  
Анатолійович 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
спеціального 
фортепіано №1 

вища, НМАУ, 
1998 , 
КЛ 901504, 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
викладач, кон-
цертмейстер, 
артист камерного 
ансамблю. 
 
Сертифікат С1  
№ 0059826256 
19.12.17  
 

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 – музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «На-
ціонально-
вербальний 
фактор музичної 
творчості»,  
ДК 061906, 
06.10.10, 
видано на підс-
таві рішення 
президії Вищої 
атестаційної  
комісії України; 
 
доцент кафедри 
спеціального 
фортепіано 
АД 001048, 
05.07.18,  
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії 
 

Публікації: 
Innovative use of the damper pedal in the 
contemporary piano music. Вісник Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв. К.  
2017. № 3. С. 89–94. Наукова публікація у періо-
дичному виданні, включеному до бази Web of 
Science. 
Взаємодія композиторських і виконавських засо-
бів виразності в Другій сонаті-баладі Бориса 
Лятошинського. НМАУ : Мистецтво композиції 
у вимірах творчості, науки та педагогіки (пам’яті 
Г. І. Ляшенка). К. 2018. Вип. 122. С. 110–124. 
Оприлюднені музичні твори: 
“Concerto Luminoso” для скрипки, віолончелі та 
струнного оркестру (30’) 
Концерт для органа і струнного оркестру (19’)  
«Шлях до Канева» для симфонічного оркестру 
(9’) 
«Carpe Diem»  для симфонічного оркестру (8’) 
“Bitcoin Beat” для флейти, кларнета, саксофона, 
струнного квартету та фортепіано (2’) 
«Молитва митця» для фортепіано (4’) 
«Волхвы забудут адрес твой…» на вірші 
Й.Бродського для голосу та ф-но (3’30’’)  
Sonnet 43 (“When most I wink”) на вірші 
В.Шекспіра для голосу та ф-но (оркестру) (3’30’’) 
“A Cradle Song” на вірші В. Блейка для голосу та 
ф-но (оркестру)  (4’30’’)  
 
Концертні програми (сольні та ансамблеві): 

Асистентура-стажування  
НМАУ ім. 
П.І. Чайковського, 
2001 р. 
 
Міжнародний симпозі-
ум-практикум «Механі-
зми новації у музичній 
творчості ХХ сторіччя: 
проблеми інтерпретації» 
(Київ, 2012) 
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програми з камерно-вокальних творів В. Сильве-
строва (разом зі співачкою Інною Галатенко): 
«Нове». 22.04.2016. Будинок актора. 
Камерно-вокальні цикли на вірші українських та 
російських поетів. 16.05.2016. Острозька націо-
нальна академія. 
Авторський вечір Валентина Сильвестрова «Му-
зика поезії». Івано-Франківська обласна філармо-
нія,   4 листопада 2016. 
Ювілейний концерт Валентина Сильвестрова 
«Для тебе «МІЙ ПРЕСВІТЛИЙ РАЮ»». Націо-
нальний музей Тараса Шевченка, Київ, 12 жовтня 
2017. 
Musik der Poesie. Liederabend mit Werken von 
Valentin Silvestrov. Aula der Universität zu Köln, 
Кельн, Німеччина, 19 жовтня 2017. 
Kyiver Avantgarde damals und heute. Eine Konzert-
Diskussion anlässlich des 80.Geburtstags von 
Valentin  Silvestrov. Lew Kopelew Forum, Кельн, 
Німеччина, 20 жовтня 2017. 
Musik der Poesie. Liederabend mit Werken von 
Valentin Silvestrov. Universität Witten/Herdecke, 
Віттен, Німеччина,   21 жовтня 2017. 
Авторський концерт Валентина Сильвестрова 
«Музика поезії». Дніпро, філармонія,   3 грудня 
2017. 
ІІІ Відкритий міжнародний музичний Маратон 
пам‘яті Василя Сліпака «Валентин Сильвестров. 
Простір пам‘яті». Великий зал НМАУ 22ир. 
П.І.Чайковського імені Героя України Василя 
Сліпака, 2 липня 2019. 
Цикл концертів «Музика поезії» у Національній 
бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, 11 
лютого та 3 березня 2020. 
«Чтоб жглись, чтоб горели царапины песен...» 
онлайн-концерт, приурочений до дня народження 
видатного українського композитора Валентина 
Сильвестрова, 24 жовтня 2020. 
Сольні виступи та виступи з оркестром: 
В. Годзяцький: Соната-поема (прем’єра). Конце-
ртний зал Національної спілки композиторів 
України, 24 травня 2016. 
В. Бібік: Соната для фортепіано № 4, камерно-
вокальні цикли на вірші А. Ахматової, О. Фета, 
О. Мандельштама. Будинок-музей М. Булгакова, 
Київ,  13 жовтня 2016. 
Ф. Мендельсон: Концерт для скрипки, фортепіа-



но і струнних ре мінор. Національна філармонія 
України, 21 червня 2017. Ольга Шелешкова 
(скрипка), Національний камерний ансамбль 
«Київські солісти», диригент – Еркі Пехк (Есто-
нія) 
В. Сильвестров. Концертино для фортепіано з 
оркестром (прем’єра). Національний заслужений 
академічний симфонічний оркестр України Ху-
дожній керівник і головний диригент – Володи-
мир Сіренко. Великий зал імені Героя України 
Василя Сліпака Національної музичної академії 
України імені Петра Чайковського, 30 вересня 
2017. 
В. Сильвестров: Концертино для фортепіано з 
оркестром. Національний Одеський Філармоній-
ний Оркестр, диригент – Валентин Урюпін. Оде-
са, Велика зала Одеської філармонії, 23 березня 
2018. 
В. Сильвестров «Постлюдія» для фортепіано з 
оркестром. Академічний симфонічний оркестр 
Національної філармонії України, диригент – 
Крістофер Ліндон-Гі (США). Національна філар-
монія України, 16 cерпня 2018. 
Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки, фортепіа-
но і струнних ре мінор. Ольга Шелешкова (скри-
пка), Національний камерний ансамбль «Київські 
солісти». Національна філармонія України, 19 
вересня 2018. 
Ж. Колодуб. Концертино «Зникаючі образи» для 
фортепіано і струнних. Національний ансамбль 
солістів України «Київська Диригент – Валерій 
Матюхін. Велика концертна студія Національної 
радіокомпанії України, 14 жовтня 2019. 
«Класика в Хлібні». Речиталь. 28 листопада 2019. 
Два сольні концерти з творів Олександра Щетин-
ського на фестивалях «XXХІ Міжнародний фес-
тиваль КИЇВ МУЗИК ФЕСТ-2020» та XXVII 
Харківські асамблеї, 1 та 10 жовтня 2020. 
Валентин Сильвестров. Концертино для фортепі-
ано з оркестром. Національний заслужений ака-
демічний симфонічний оркестр України. Худож-
ній керівник і головний диригент – Володимир 
Сіренко. Національна філармонія України, 24 
лютого 2021. 
Компанією «Naxos Records» видано диск з 
прем’єрним записом «Концертино для фортепіа-
но ї оркестром» та інших творів В.Сильвестрова 



за участі О. Безбородько. Диск номіновано на 
International Classical Music Awards  у номінації 
«Сучасна музика». 

12.  Підготовка 
магістерської 
наукової ро-
боти 
Методологія 
наукових 
досліджень 
Ансамбль 

Бензюк 
Олександр 
Олексійович 

декан факульте-
ту народних 
інструментів,  
доцент, який не 
має вченого 
звання доцента, 
кафедри баяна 
та акордеону 

вища, НМАУ, 
1998,  
КЗ 004977, 
викладач з 
фаху та дири-
гування, кон-
цертний вико-
навець 

Кандидат куль-
турології,  
26.00.01 – Тео-
рія та історія 
культури, тема 
дис.: «Відкрита 
інтерпретація в 
логіці творчого 
процесу: куль-
турологічний 
аналіз»,  
ДК 044093, 
11.10.17, видано 
рішенням атес-
таційної колегії 

- Асистентура-
стажування НМАУ, 
2002 р. 

4,5,8,11,14,
19 

13.  Фах. 
Ансамбль. 
Педагогічна 
практика. 

Білоусова 
Світлана  
Вікторівна 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри народ-
них інструмен-
тів  

вища, ДДК 
С.С. Прокоф’єва, 
1993, 
КВ 79692,  
інструментальне 
виконавство, 
народні інстру-
менти (домра), 
концертний 
виконавець, 
викладач, дири-
гент оркестру 
народних ін-
струментів 

- Концерти: 
Соліст, артист, диригент камерного оркестру 
«Лик домер»: 28.04.16 (НМАУ); 13.12.16 автор-
ський концерт до 75-річчя професора В. Івка; 
21.05. 17 до 25-річчя оркестру (НМАУ запис 
радіо та телебачення), 11.11.17 (Суми, філармо-
нія, міжнародний фестиваль),  березень 2018 
авторський концерт В. Зубицького (НСКУ). 
03.04.18 (Житомир філармонія); 10.04. 18 фести-
валь «Поліська рапсодія» (Шостка); 06.10.18  
благодійний концерт («Регент-Хол»); 16.05.19 –
концерт до 80-річчя кафедри народних інструме-
нтів (НМАУ); 03.06.19 участь у концерті для 
китайської делегації (НМАУ); 09.06.19 концерт 
(НМАУ); 02.10.19 – «Домра. Сучасний погляд» 
(«Київ Музик Фест»); участь у звітних концертах 
(листопад 2019); 09.12.19 авторський концерт В. 
Рунчака (НМАУ); 21.02.20 органний зал (Черка-
си). 
Сольні концертні програми: музичні училища – 
Херсон, Сєвєродонецьк, Суми (2016), Чернігів 
(2018, 2019), Львів (2019); 16.03.19 (НМАУ); 
05.04.19 (філармонія, Харків); 02.10.19 – «Домра. 
Сучасний погляд» («Київ Музик Фест»); 08.12.19 
Vміжнародний фестиваль «Південна Пальміра» 
(Одеса).  
У складі дуету: міжнародні конкурси (онлайн) – І 
премія (Італія, 15.10.2020), ІІ місце (Литва, 
20.11.2020). 

Асистентура-стажування 
ДДК С.С. Прокоф’єва, 
1997 р. 
 

1,5,12,14 



Участь у концерті до 25-річчя ансамблю «Джере-
ло» (Національна філармонія, 2019). 

14.  Фах. 
Гармонія. 
Сольфеджіо. 
Методика викла-
дання МТД. 
Підг. Маг. роб. 
Педагогічна  
практика. 

Бондаренко 
Тетяна  
Олександрівна 
 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
теорії музики 

вища, КДК, 
1960, 
Н 901721,  
музикознавство, 
музикознавець, 
викладач музич-
но-теоретичних 
дисциплін 

доцент кафедри 
теорії музики 
ДЦ 000029, 
19.06.91, 
видано на підс-
таві рішення 
вченої ради; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

- Аспірантура КДК,  
1968 р. 
 
Сертифікат про стажу-
вання в Київському 
інституті музики Р. М. 
Глієра у рамках міжна-
родного науково-
творчого проекту «Між-
народна культура сучас-
ності: від наукового 
осмислення до виконав-
ської інтерпретації та 
імпровізації» (№ 060/03 
– 33) з 01.12.2018 по 
15.01.2019 

3,4,8,10,14, 
15,19 

15.  Історія ор-
кестрового 
виконавства 
Культурологі-
чна біографіс-
тика 
Методика 
наукових 
досліджень 
Підготовка 
магістерсь-
кої наукової 
роботи 
Охорона праці 
в галузі 

Бондарчук 
Віктор 
Олексійович 
 

проректор з 
навчальної 
роботи, профе-
сор, який не 
має вченого 
звання профе-
сора, кафедри  
баяна та акор-
деона 

вища, НМАУ, 
2006, 
КВ 30302511, 
викладач, 
диригент 
оркестру 
народних 
інструментів, 
викладач 
диригування 
за фахом, 
концертний 
виконавець 
(акордеон) 

доктор мистецт-
вознавства,  
26.00.01 – Тео-
рія та історія 
культури, тема 
дис.: «Феномен 
творчості Дмира 
Гнатюка 
в музично-
театральній 
культурі Украї-
ни другої поло-
вини ХХ–
початку 
ХХІ століття», 
ДД 008995,  
15.10.19, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії; 
 
доцент кафедри 
баяна та акорде-
она, 
12ДЦ 043011, 
30.06.15, видано 
рішенням атес-
таційної колегії 

Декан вокально-диригентського факультету 
НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2016-2019 рр. 
Проректор з навчальної роботи НМАУ ім. 
П.І. Чайковського з 2019 р. 
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Бондарчук В.О. Творча біографія Дмитра Ми-
хайловича Гнатюка: історіографія проблеми // 
Наукові записки Тернопільського національно-
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піль, Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2018. № 1 
(вип. 38). С.40-47. 
Бондарчук В.О. Режисерська комунікативна 
модель Д.М.Гнатюка: до проблеми постановки 
опери П.І.Чайковського «Пікова дама» // Куль-
тура і сучасність: альманах. Київ, Міленіум, 
2018. №1. С.59-63. 
Бондарчук В.О. Опера І.Дзержинського «Тихий 
Дон» у сценічному рішенні Д.Гнатюка // Мис-
тецтвознавчі записки: [зб.наук.праць; Вип. 33]. 
Київ, Міленіум, 2018. С.398 - 407. 
Бондарчук В.О. Опера С. Прокоф’єва «Війна і 
мир» у режисерській інтерпретації Д.М. Гнатю-
ка // Актуальні проблеми історії, теорії та прак-
тики художньої культури: [зб.наук.праць; Вип. 
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Бондарчук В.О. У пошуках смислової організа-
ції ролі: постать Д.Гнатюка в практиці вітчизня-
ного оперного виконавства 1958 – 1959 років // 
Науковий вісник Одеської національної музич-
ної академії імені А.В. Нежданової  «Музичне 
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Бондарчук В.О. Постановка опери Дж. Верді 
«Аїда» у режисерські й інтерпретації Д. М. 
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Бондарчук В. Д.М.Гнатюк і вітчизняне оперне 



виконавство (становлення особистості) // 
Київське музикознавство : зб. ст. Київ,2018. 
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Бондарчук В.О. Творча біографія як явище 
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Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej 
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obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej 
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zorganizowanej dla pracowników naukowych 
uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz 
badawczych z państw obszaru byłego Związku 
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16.  Сольний спів Борко 
Ігор  
Миколайович 

доцент, який не 
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педагогічний 
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Народний ар-
тист України 

Соліст Одеського оперного театру,  1999–2001 
рр. 
Соліст Національної опери України, 
2001 – 2018 рр. 
 
Концерти: 
Сольний концерт «З голосу землі моєї» Націона-
льна філармонія України (15 жовтня, 2016 р.). 
Сольний концерт «До вас я піснею лечу» Націо-
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НМАУ, 1998, 
КЗ 004954, 
спів,  
концертний 
співак 
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нальна філармонія України, під Національний 
оркестр народних інструментів під керівництвом 
В. Гуцала, (7 жовтня 2017 р.) Концерт був запи-
саний і транслювався каналами: Культура, Тоніс, 
ІСТВ. 
Сольний концерт «Мелодії кохання» в Жовтне-
вому палаці. (6 червня 2016 р.). Концерт був 
записаний і транслювався каналами: Культура, 
Інтер+, ТРК Київ. 
Сольний концерт «Пісні мого серця» Національ-
на філармонія України (2 листопада 2019 р.). 
Виступ у Великому оперному театрі Білорусії 
«Оперні зірки» (2017р.), був записаний і транс-
лювався на державному телеканалі Білорусії.  
Виконав партію Герцога в опері «Ріголетто», 
вистава була ювілейною (до мого 55-річчя) (На-
ціональна опера України, 11 червня 2016 р.). 
Виконав партію Неморіно у ювілейній виставі 
«Любовний напій», присвяченій 85-річчю народ-
ного артиста Укр. А.Мокренку (Національна 
опера України, 26.01.2018). 
Участь у Концерті присвяченому Чорнобильській 
трагедії, виконувався «Реквієм» Верді (Націона-
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Участь у концерті «Два кольори мої, два кольо-
ри» Пам’яті народного артиста України Дмитра 
Гнатюка у супроводі Оркестру народних інстру-
ментів НМАУ, (26.04.2017, Велика зала НМАУ) 
Участь у концерті, присвяченому 80-річчю Лит-
виненка, у супроводі оркестру народних інстру-
ментів НМАУ (Велика зала НМАУ, 24.02.2016). 
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1. Малюк Є. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата культурології. За спеціальніс-
тю 26.00.01 – Теорія та історія культури. Тема: 
«Відеогра  як феномен сучасної медіакультури».  
Диплом ДК 059551 від 15.04.2021 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 
 
Пубікації: 
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Випуск 13/2017. Стор. 28-36. 
2.Культуротворчі виміри художнього образу. 
Українські культурологічні студії. Культурологія. 
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Випуск  1(1). 2017. Збірник наукових праць «Ук-
раїнські культурологічні студії». Стор.12-18. 
3.Сучасні інтерпретації теоретичних модально-
стей активності мистецтва. – Питання культуро-
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Польська  мова. 2017. С.633-646. 
5.Монографія. Культуротворчі виміри людини в 
сучасному У співавторстві. Відповідальний реда-
ктор Бровко М.М. Друк. К: Вид-во Ліра-К, 2019. 
22 д.а. 380 с.  
6.Семантико-синтетичне сприйняття «свого-
чужого» в контексті активності мистецтва. Розділ 
в монографії: Najnowsza słowiańska literatura i 
kultura  pularna. Польська мова. С.81-97. Зелен 
Гура, 2019. 
7.Суспільство і культура.  Розділ навчального 
посібника для студентів вищих навчальних за-
кладів. Філософія культури: основні поняття, 
напрями, персоналії. – Київ – Чернівці. -  
2020.С.29-36 
8.Культура і людина. Розділ навчального посіб-
ника для студентів вищих навчальних закладів. 
Філософія культури: основні поняття, напрями, 
персоналії. – Київ – Чернівці:  2020.С.37-45. 
9.Культура ХХІ в структурі колізій. – Філософія 
культури: теорія та практика.  Матеріали всеукра-
їнської науково-практичної конференції 
КНУКІМ – Київ. -  2020.С.21-23. 
10.Когнітивно-креативний потенціал української 
культури: історія і майбутнє. Українська культу-
ра: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 35. М. 
Рівне. Науковий збірник За загальною редакцією 
В.Г. Виткалова Рівне: РДГУ, 2020. С. 84-90. 

18.  Сольний спів 
(фах). 
Підготовка 
реферату за 
фахом. 
Керівництво 
педагогічною 
практикою 
асистента-
стажиста. 

Буймістер  
Валерій  
Григорович 
 

професор кафе-
дри камерного 
співу 

вища, КДК,  
1975,  
А-ІІ 083708, 
академічний спів, 
оперний та 
концертно-
камерний співак. 

 
 

професор кафе-
дри сольного 
співу, 
12ПР 008390, 
25.01.13, 
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії; 
 

Соліст Київської філармонії  з 1976 р. 
 
 
 

- 8,10,14, 
19,20 



Народний ар-
тист України 

19.  Фах Ващук  
Ольга  
Миколаївна  
 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри камер-
ного ансамблю 
 
 

вища, ЛДК,  
1983,  
ИВ-І 219586, 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
солістка ансамб-
лю концертмейс-
тер, викладач 
 

- Концерти: 
Концертні програми, присвячені творчості вітчи-
зняних митців: 
 - Віталія та Ірини Губаренко (Ващук О. М. також 
виконавець партії фортепіано, вступне слово  
докт.мист., проф.. НМАУ ім. П. І.Чайковського, 
академіка АМУ М. Р. Черкашиної-Губаренко)  – 
концерт ХІV Міжнародного музичного фестива-
лю ім. Кароля Шимановського (2.10.2016 р., м. 
Кропивницький); концерт Хмельницького камер 
фесту (2.04.2017р.,  зала Хмельницької обласної 
філармонії); «Перегук поколінь» в рамках твор-
чого проекту «Україна музична» (13.11.2017р., 
Велика зала Чернігівського обласного філар-
монійного центру фестивалів та концертних 
програм); «Листи кохання» (15.11.2018 р., Велика 
зала Волинського коледжу  культури і мистецтв 
імені І. Ф. Стравінського);– ( 13.12.2016, 16.02. 
2017р., 16.05. 2017 р.; «Такі різні листи кохання» 
(Ващук О. виконавець партії фортепіано) у Ми-
стецько-концертному центрі ім. Івана Козловсь-
кого Київського національного академічного 
театру оперети  у рамках авторського проекту 
режисера Тетяни Зозулі (нагороджена грамотою); 
- присвячені оперній творчості у постановці мо-
лодих режисерів у рамках фестивалю «Привид 
опери» (філія КНМРМ «Мистецький центр «Шо-
коладний  будинок» (вул.Шовковична, 17/2)  
22.05.2016, 21.05.2017р.;  
«Композиторському генію присвячується…» (До 
знаменних музичних подій 2018 року 
10.06.2018р.  -  Мистецький центр «Шоколадний 
будинок» (вул.Шовковична, 17/2)   
Проекти (автор та виконавець : концерти з анота-
ціями, концерти-лекції) :  «Тарас Шевченко та 
світова музична культура» 12.03.2017р. (Націо-
нальний музей Тараса Шевченка м. Києва)  
«Віктор Косенко і європейська камерно-
інструментальна музика» з участю студентів 
класу 17.11.2017, 29.11.2017, 27.04.2018, 
14.11.2018., 5.12.2018, 4.12.2019, 22.05.2019, 
10.04.2019, 7.12.2020 (Музей театрального,   му-
зичного та кіномистецтва України Меморіальний 
музей – квартира В.С. Косенка); 
- «Музичні барви…»  23.04.2019  (Малий зал 

Участь у майстер-класах 
в літній музичній акаде-
мії (2009-2010 р.), кон-
цертах фестивалю 
«Музичні прем’єри 
сезону» (2007 рік) 
 
Інститут  
післядипломної  освіти  
НАКККіМ,  (Свідоцтво  
про  підвищення  
кваліфікації  12СПК   
827837   від  
04.02.2012р.,  реєстра-
ційний  №877). 
 
Інститут  публічного  
управління  та  кадрової  
політики  за  напрямком  
«Впровадження  іннова-
ційних  педагогічних  
технологій  у  навчаль-
ний  
процес  вищих  мистець-
ких  навчальних  закла-
дів»  (Свідоцтво  12СС  
№02214142/028321 від 
14.01.2017р.). 
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НМАУ ім.. П.І.Чайковського) 
- присвячених ювілейним музичним подіям : 
19.03.2019 ( 80-річному ювілею оперної студії 
НМАУ 36ир.. П.І.Чайковського – Велика зала 
Київського будинку вчених НАН України), 
25.11.2019 (Памяті Ірини Губаренко – Малий зал 
НМАУ 36ир.. П.І. Чайковського), «Композитор-
ському генію присвячується…» (До знаменних 
музичних подій 2018 року 10.06.2018р.  -  Мисте-
цький центр «Шоколадний будинок» 
(вул.Шовковична, 17/2),  27.10.2019 («Національ-
ній музичній академії України присвячується»  - 
до 105річниці -  Мистецький центр «Шоколадний 
будинок»; 
- Святкові: Новорічні «Різдвяна феєрія» 
19.12.2018, «Музичний дивосвіт» 16.12.2019 
(Велика зала Київського будинку вчених НАН 
України), присвячений Міжнародному жіночому 
дню 6.03.2019 (зал Національної медичної бібліо-
теки України). 
Інші проекти: 
 музично-літературні  «Музика довкола і всере-
дині нас», «Поезія і музика», «Поетичне в му-
зиці…»  - вступне слово Ващук О. М., виконавці  
– студенти класу ( 9.11.2017, 15.05.2018 Малий 
зал НМАУ);  з класами викладачів інших кафедр 
– засл. Арт. України Чернишової В. В. (кафедра 
концертмейстерства) (17.04.2016р., Малий зал 
НМАУ),  у рамках Фестивалю камерної музики 
Української філії міжнародної християнської 
благодійної організації «Армія спасіння» 
(16.04.2016р, м. Київ, вул.. Світлицького, 28); 
в.о.доцента Слупського В. (кафедра мідних та 
ударних інструментів) (11.04.2017р., Малий зал 
НМАУ) та ін.; 
Виконавська участь у: концертах  Вагнерівського 
товариства « 22.05.2016 р., 21.05.2017 р., 
19.03.2018р., 20.05.2018р.,  16.12.2018р. (Великий 
зал київського будинку вчених НАН України),  
Міжнародному фестивалі «Музичні прем’єри 
сезону» 13.11.2019 (Концертний зал Національ-
ної спілки композиторів України (Пушкінська, 
32, м. Київ), В. Годзяцький Цикл п’єс для скрип-
ки та фортепіано) 
Міжнародному проекті – відкритті Польської 
медичної бібліотеки в Україні;  
Концерті 23.11.2016р. науково-мистецького про-



ектуНМАУ ім.. П.І.Чайковського «Доля митця в 
реаліях культурно-історичних процесів першої 
половини ХХ століття:  
Щорічно у концертах кафедри камерного ан-
самблю. 

20.  Диригування 
(фах).   
Підготовка 
магістерської 
виконавської 
програми. Підго-
товка творчого 
проектудоктора-
нта. 
Методика викла-
дання фахових 
дисциплін. 
Методика дитя-
чого хорового 
навчання та 
музичного 
виховання. 
Педагогічна 
практика. 

Величко  
Неля  
Анатоліївна 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
хорового дири-
гування 

вища,  КДК, 
1986, 
ЗВ 813950, 
хорове диригу-
вання, 
диригент хору, 
викладач хоро-
вих дисциплін 
 

доцент кафедри 
хорового дири-
гування, 
12ДЦ 041919, 
28.04.15, 
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії; 
 
Заслужений 
працівник куль-
тури 
 
 

Досвід практичної роботи – 41 рік, з 1980 року: 
Хормейстер дитячого хору БК «Більшовик», хору 
хлопчиків Київського міського будинку вчителя, 
хору хлопчиків КССМШ ім. М. Лисенка, Міша-
ного хору студентів Інституту мистецтв НПУ ім. 
М. Драгоманова, Студентського хору НМАУ ім. 
П. І. Чайковського, дівочого хору «Вогник» 
КПДЮ. 
Диригент – керівник дитячих хорів (молодшого і 
старшого хору школи-інтернату № 23, молодшо-
го і старшого хору Будинку піонерів і школярів 
Шевченківського району, дівочого хору «Любис-
ток» школи-студії НМАУ, молодіжного хору 
ліцею КПІ, молодшого хору хлопчиків Будинку 
вчителя, молодшого хору хлопчиків КССМШ 
імені М. Лисенка), солістів і вокальних ансамблів 
(жіночого та дівочого) при Будинку культури 
агрокомбінату «Пуща-Водиця»,  народної хоро-
вої капели Будинку культури при агрокомбінаті 
«Пуща Водиця», чоловічого хору військової 
частини ЗГВ, камерного аматорського хору «Ан-
самбль народної пісні» військової частини ЗГВ.  
Нині керівник вокально-хорового гурту «Любис-
ток» Центру творчості дітей та юнацтва «Шевче-
нківець». 
 
 

Асистентура-стажування  
НМАУ, 1994 р. 
 
Отримала сертифікати 
від КМП «Освітньої 
агенції міста Києва», 
«Європейського універ-
ситету» та «Асоціації 
інноваційної та цифрової 
освіти» під час дистан-
ційної роботи по підви-
щенню педагогічної 
кваліфікації: 1) курс № 5 
«Мистецтво викладан-
ня» (4 лекції) від 16.03. 
2020 року, № 44846092;    
2) курс №2 «Емоційний 
інтелект» (16 лекцій) від 
16.03.2020 року, № 
96769577.   
   
Отримала диплом від 
Фонду підтримки інфо-
рмаційного забезпечення 
студентів про участь у 
Всеукраїнській науковій 
онлайн конференції 
«Змішаний та дистан-
ційний формати навчан-
ня. Онлайн безпека». 20 
– 21 листопада 2020 
року. Диплом № 
781781481 D.  
 
Отримала сертифікат від 
Академії талановитих 
керівників про підви-
щення кваліфікації у 
Всеукраїнському музич-
ному вебінарі за темою 
«Сучасний вокально-
хоровий репертуар для 

10,14,19,20 



дітей». 18 листопада 
2020 року. Обсяг годин – 
2 години / 0,06 кредиту 
ЄКТС.         
   
Отримала сертифікат від 
Фонду підтримки інфо-
рмаційного забезпечення 
студентів про прохо-
дження підвищення 
кваліфікації за темою 
«Цифрові інструменти 
для дистанційної освіти» 
за обсягом часку 15 
годин / 0,5 кредиту 
(ЄКТС) у Всеукраїнській 
науковій онлайн конфе-
ренції «Змішаний та 
дистанційний формати 
навчання. Онлайн 
безпека». 20 – 21 листо-
пада 2020 року. Серти-
фікат № 78178148177. 
 
Отримала сертифікати 
від суб’єкту підвищення 
кваліфікації ГО «Плат-
форма ОСВІТИ» про 
участь у Всеукраїнській 
практичній онлайн 
конференції «Особливо-
сті впровадження інно-
ваційних освітніх техно-
логій ЗЗСО» від 20 – 21 
березня 2021 року: 
1) за темою «Інструмен-
ти для змішаного нав-
чання. Trello, Edpuzzle, 
Google, Microsoft, 
Moodle». Обсяг часу 15 
годин / 0,5 кредиту 
(ЄКТС) КВЕД 85,59. 
Сертифікат № 
71312606161;2) за темою 
«Конфліктологічна 
компетентність педагога 
в умовах очного та 



змішаного навчання». 
Обсяг часу 15 годин / 0,5 
кредиту (ЄКТС) КВЕД 
85,59. Сертифікат № 
71312606165;3) за темою 
«Психологічні знання та 
компетентності вчителя 
у взаємодії з учнями та 
їх батьками». Обсяг часу 
15 годин / 0,5 кредиту 
(ЄКТС) КВЕД 85,59. 
Сертифікат № 
71312606168;4) за темою 
«Moodle. Створення 
тестових завдань різних 
рівнів». Обсяг часу 15 
годин / 0,5 кредиту 
(ЄКТС) КВЕД 85,59. 
Сертифікат № 
71312606169. 
 
Отримала сертифікат № 
67-Е-82/06.2019 про те, 
що склала екзамен з 
англійської мови для 
професійних цілей і 
підтвердила рівень 
мовленнєвої компетенції 
В2 (просунутий) із 
середнім балом 66,75. 
Київ, НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 25.06.2019 

21.  Читання хорових 
партитур. Дири-
гування (фах). 

Величко-
Соломенник 
Злата  
Юріївна 

викладач кафе-
дри хорового 
диригування 

вища, НМАУ, 
2014, 
КВ 47545964, 
музичне мистец-
тво,  
магістр музично-
го мистецтва, 
диригент хору, 
викладач ВНЗ 
ІІІ-ІV рівня 
акредитації 
 

- Досвід практичної роботи за спеціальністю – 10 
років.  
Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченкі-
вець» - хормейстер молодшого складу дитячого 
хору «Любисток» (з 2011 року) 
КССМШ М. В. Лисенка – керівник та диригент 
Хору молодших класів М. В. Лисенка,  викладач 
вокалу (з 2017 року) 
Міжнародна школа мистецтв – викладач вокалу 
(з 2019 року) 
НМАУ– викладач кафедри хорового диригуван-
ня (з 2018 року). 
 
Публікації: 
Стаття «Мистецтвознавчо-педагогічні ідеї стано-

Асистентура-стажування 
НМАУ, 2017 р. 
 
Інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
Київського університету 
імені Бориса Грінченка. 
Отримала свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
ПК 02136554/3431-19. 
Професійно орієнтова-
ний інтегрований курс 
для керівників гуртків: 
хормейстерів, акомпа-
ніаторів, концертмейс-
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влення диригента-хормейстера у «творчій майс-
терні» Олега Семеновича Тимошенка». Публіка-
ція у науковому журналі «Часопис Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковсько-
го», № 4 (49) 2020 рік, с. 194-210 
«Стаття «Ігрові методи та технології навчання у 
дитячому вокально-хоровому колективі». Жур-
нал «Позашкілля» № 11 (131), листопад 2017 р., 
с.53-57. 
«Проблеми строю в хоровому мистецтві» (робота 
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр музичного мистецтва»)  
Навчальна програма з позашкільної освіти худо-
жньо-естетичного напряму «Шумовий оркестр» 
(для дітей з особливими освітніми потребами) 
Частини дисертаційного дослідження «Диригент-
сько – хорова школа України» (здобувач кафедри 
історії української музики та музичної фолькло-
ристики, науковий керівник – професор, доктор 
мистецтвознавства Копиця М. Д.) 
Частини Хрестоматії з читання хорових партитур 
Розробка програми навчальної дисципліни «Чи-
тання хорових партитур» 
Включена в науково-методичну групу по розроб-
ці Державного стандарту позашкільної освіти в 
галузі «Хорове мистецтво». 
Концертні програми: 
1.Підготовка та проведення звітних та тематич-
них концертів Хору молодших класів КДМЛ М. 
В. Лисенка (з 2017 р., зала КДМЛ М. В. Лисенка) 
2.Проведення концертів вокальної музики (клас 
учнів з постановки голосу – КДМЛ М. В. Лисен-
ка, з 2017 р.) 
3.Підготовка віртуального хорового з Хором 
молодших класів КДМЛ М. В. Лисенка (2021 р.) 
4.Підготовка молодшої групи Дитячого хору 
«Любисток» та ансамблю солістів до участі у 
вокально-хорових конкурсах та фестивалях дитя-
чої творчості, звітних та тематичних концертах 
на сценах м. Києва (Національна академія педа-
гогічних наук України, Київський університет Б. 
Грінченка, Національний еколого-
натуралістичний центр України, та). 
5.Підготовка студентів класу вокалу Міжнарод-
ної музичної школи до участі у концертах та 
конкурсах (Конкурс «Vocal Stars», «Іn Jazz. Live», 
20.10.2019, 22.12.2019; звітні концерти класу, 

терів, педагогів театра-
льних, вокальних та 
оркестрових колективів. 
29.03.2019; 150 год. – 5 
кредитів. 
 
НПУ імені М. П. Драго-
манова. Отримала 
сертифікат № 68-Е-
82/06.2019 про те, що 
склала екзамен з англій-
ської мови для профе-
сійних цілей і підтвер-
дила рівень мовленнєвої 
компетенції В2 (просу-
нутий) із середнім балом 
66,81. 25 червня 2019 
року. 
 
КНП «Освітня агенція 
міста Києва», «Європей-
ський університет» та 
«Асоціація інноваційної 
та цифрової освіти». 
Отримала сертифікати за 
проходження курсів 
«Інноваційна та цифрова 
освіта»: «Емоційний 
інтелект» - 16 лекцій 
(№75675191); «Мистец-
тво викладання» - 4 
лекції (№39508122); 
«Школа HR» - 5 лекцій 
(№64356355); «Чесна 
країна» - 6 лекцій 
(№78478248). Дата – 
16.03.2020. 
 
Академії талановитих 
керівників. Отримала 
сертифікат №79310  про 
підвищення кваліфікації 
в рамках  Всеукраїнсь-
кого музичного вебінару 
за темою «Сучасний 
вокально-хоровий 
репертуар для дітей». 



Villa Riviera – 08.12.2019, 23.02.2020; звітні кон-
церти Міжнародної музичної школи, Київський 
університет Б. Грінченка – 2019-2020 р.; Всеукра-
їнські вокальні та хорові конкурси – 2020-2021 р.) 
6.Проведення концерту класу студентів Міжна-
родної музичної школи (1 березня 2020 року, «Іn 
Jazz. Live»)  
7.Проведення майстер-класів з техніки вокально-
хорового мистецтва для студентів Міжнародної 
музичної школи (26.11.2019, 21.10.2020) 
 

18.11.2020. Обсяг годин 
– 2 години / 0,06 кредиту 
ЄКТС. 
 
ТОВ «Академія іннова-
ційного розвитку осві-
ти». Отримала сертифі-
кат №С2020-1582, що 
засвідчує  участь у 
вебінарі «SOFT SKILLS 
– важливі навички для 
будь-якої професії. 
Формуємо успішну 
особистість» у межах  
освітньої програми 
підвищення кваліфікації 
«Професійний розвиток 
педагогічного (науково-
педагогічного) праців-
ника» обсягом 3 години; 
26.11.202 
 
Фонд підтримки інфор-
маційного забезпечення 
студентів. Отримала 
сертифікат № 
78152948377, що підтве-
рджує проходження  
підвищення кваліфікації 
за темою «Цифрові 
інструменти для дистан-
ційної освіти» у рамках 
Всеукраїнської наукової 
онлайн конференції 
«Змішаний та дистан-
ційний формати навчан-
ня. Онлайн безпека». 15 
год. / 0,5 кредиту ЄКТС; 
20-21.11.2020 
 
Фонд підтримки інфор-
маційного забезпечення 
студентів; диплом 
№781529483D, про 
участь у Всеукраїнській 
науковій онлайн конфе-
ренції «Змішаний та 



дистанційний формати 
навчання. Онлайн 
безпека». 20-21.11.2020 
 
Академії талановитих 
керівників. Отримала 
сертифікат 
№TSLRQPNCU9TL  про 
те, що пройшла підви-
щення кваліфікації 
дистанційно за видом 
«вебінар» та отримала 
практичні і теоретичні 
навички згідно з темою: 
«Марафон: Вокальний 
тренер». Обсяг часу 10 
годин/0,33 кредиту 
ЄКТС. 27.04.2021. 

22.  Історія українсь-
кої музичної 
культури. 
Українська 
музична культу-
ра ХХ ст. 
Музика у світо-
вій культурі  
ХХ-ХХІ ст. 
Композиторське 
мислення  у 
просторі євро-
пейської музич-
ної культури. 
Музичне мис-
лення в культурі 
сучасності. 

Вишинський 
Віталій 
Володимирович 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри теорії 
та історії куль-
тури. 

вища, НМАУ, 
2007,  
КВ 32906224, 
музичне мистец-
тво, 
магістр музично-
го мистецтва, 
композитор, 
викладач ВНЗ 
ІІІ-IV рівня 
акредитації 

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Симфонізм Д. 
Шостаковича і 
Г. Малера: рух 
як структурую-
чий та музично 
драматургічний 
фактор»,  
ДК 009291, 
26.09.12,  
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії 
 

Публікації: 
Вишинський В.В. Серенада ; ноти / В.В. Вишин-
ський // Музика ХХІ століття : [упорядник В. 
Матюхін]. – К. : Музична Україна, 2016. – С. 16–
51. 
Vyshynskyi V. Distance Learning For Music 
Disciplines In Higher Education: Challenges and 
Prospects / Vyshynskyi V., Yahodzynska I. // 
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. 
Proceedings of the International Scientific 
Conference May 26th-27th, 2017 — Rezekne : 
Rezekne Academy of Technologies, 2017 — Vol. 
III. — P. 585-598. ISSN 1691-5887 
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/2382 
Оприлюднені здобутки: 
Реєстрація авторського права на твір «Five 
Bagatelles for piano» № 67597, дата реєстрації 
06.09.2016 
Вишинський В.В. АСТЕРОЇДИ. Музичні об’єкти 
для білих і трохи для чорних клавіш ; ноти / В.В. 
Вишинський. — К. : LAT&K, 2017. — 24 с. 
Вишинський В.В. Кітч-музика ; ноти / В.В. Ви-
шинський // Українська фортепіанна музика ХХ–
ХХІ століття у трьох томах : Антологія. — К. : 
Музична Україна, 2018. — Том 3. — С. 135–143. 

Київський університет 
імені Бориса Грінченка, 
Сертифікат підвищення 
кваліфікації «Викорис-
тання інформаційно-
комунікативних техно-
логій у навчальному 
процесі. 2-й рівень ІКТ-
компетентностей викла-
дача»  
03.06.2015 р., № 255.  

1,3,4,7,14,19 
 

23.  Фах. 
Підг. Маг. роб. 
МНД. 

Вовк  
Роман  
Андрійович 
 

завідувач кафе-
дри, дерев’яних 
духових інстру-
ментів, профе-

вища, КДК,  
1971,  
Э 954862, 
кларнет, 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 –  му-
зичне мистецт-

Соліст симфонічного оркестру Національної 
опери України ім. Т.Г. Шевченка,  1968-2009 
рр. 
 

Участь у Міжнародному 
симпозіумі, доповідь 
«Українські виконавські 
школи (флейта, кларнет) 

4,6,8,9,10,11, 
12,14,20 

http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/2382


сор  соліст оркестру, 
викладач. 

во, тема дис.: 
«Історія, акус-
тична природа і 
виразні можли-
вості аплікатури 
кларнета»,  
ДК 027468, 
09.02.05, 
видано на підс-
таві рішення  
президії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
професор кафе-
дри дерев’яних 
духових інстру-
ментів 
12ПР 010436, 
28.04.15, 
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

Захищені дисертанти: 
1. Посвалюк К.В.  Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата Кандидата мистецт-
вознавстваза спеціальністю 17.00.03 – Музичне 
мистецтво. Тема: «Творча діяльність Миколи 
Бердиєва у контексті розвитку виконавства на 
трубі в Україні (1940–1980-ті роки)», 2016 р. 
Диплом  ДК 038655 від 29.09.2016 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 
 

у контексті міжнародних 
традицій». 

24.  Фах  Водолєєва  
Наталя  
Валеріївна 
 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри камер-
ного ансамблю 
 
 

вища, ДДК,  
2000,  
НК 13011977, 
музичне мистец-
тво, 
магістр мистецт-
вознавства 
викладач 
 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 –  му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Cтильові осо-
бливості музи-
чної архітекто-
ніки у творах 
Сергія Про-
коф’єва», 
ДК 058201, 
26.11.20, 
видано на підс-
таві рішення  
Атестаційної 
колегії 

Концерти: 
2  листопада 2016 року Концерт камерної музики 
з циклу «Педагог та його учні» у музеї Миколи 
Лисенка 
Л. Ван Бетховен Соната для скрипки та ф-но №1 
30 листопада 2016 року Концерт камерної музики 
з циклу «Педагог та його учні» у музеї Миколи 
Лисенка 
С.Танєєв Соната для скр. Та ф-но в ансамблі з 
І.Пугачовою 
2 грудня 2017 року Музей Миколи Лисенка 
(Київ, вул. Саксаганського, 95) Концерт камерної 
музики з циклу «Педагог та його учні» 
С.Прокоф’єв П’ять мелодій для скрипки та фор-
тепіано в ансамблі з І.Пугачовою 
16 березня 2018 року Музей Миколи Лисенка 
(Київ, вул. Саксаганського, 95) Концерт камерної 
музики з циклу «Педагог та його учні»  
Ц.Кюї Соната для скрипки та ф-но в ансамблі з 

Асистентура-стажування  
НМАУ, 2003 р. 
 

1,5,10,14,19 



І.Пугачовою 
П.Хіндеміт Соната для скрипки та ф-но inEs в 
ансамблі з І.Пугачовою 
5. 10.04.19 Концерт камерної музики з циклу 
«Педагог та його учні» у музеї Миколи Лисенка  
В.Кирейко Тріо для для двох скрипок та ф-но. В 
ансамблі з І.Пугачова, Д.Волярчук 
6. 20 жовтня 2016 Концерт «Музичні метафори» 
Малий зал НМАУ ім.П.І.Чайковського (концерт 
викладачів кафедри камерного ансамблю) 
Л. Ван Бетховен Соната для скрипки та ф-но №1 
7.1 листопада 2017 року Концерт «Музичні ме-
тафори» Малий зал НМАУ ім.П.І.Чайковського 
(концерт викладачів кафедри камерного ан-
самблю) 
С.Прокоф’єв П’ять мелодій для скрипки та фор-
тепіано в ансамблі з І.Пугачовою 
8. 24 березня 2019 року Концерт «Подих весни»  
Малий зал НМАУ ім.П.І.Чайковського (концерт 
викладачів кафедри камерного ансамблю) 
С.Танєєв Соната для скр. Та ф-но в ансамблі з 
І.Пугачовою 
Участь у концертах (НФУ)  
1. 1 червня 2017 року Національна філармонія 
України, Малий зал, «Вечір вокальних дуетів» 
(Ольга Табуліна (мецо-сопрано), Валентина Ма-
тюшенко (сопрано).  
Е.Лало Іспанська симфонія. С.Рахманінов «Вока-
ліз» в ансамблі з Д.Волярчук 
2. 29 березня 2018 року Національна філармонія 
України, Біла зала Київського Будинку вчених 
НАН України, «Дотик весни» Валентина Матю-
шенко (сопрано).  
С.Прокоф’єв П’ять мелодій для скрипки та фор-
тепіано в ансамблі з І.Пугачовою 
3. 26 грудня 2018 року Національна філармонія 
України, Музей театрального, музичного та 
кіномистецтва України «Різдво», Валентина 
Матюшенко (сопрано) 
 Г.Гендель Соната для для двох скрипок та ф-но, 
соль мінор.  
В ансамблі з І.Пугачова, Д.Волярчук 
5. 12 травня 2019 року Національна філармонія 
України, Музей-квартира Віктора Косенка «Сто-
яла я і слухала весну…» Валентина Матюшенко 
(сопрано) 
В.Кирейко Тріо для для двох скрипок та ф-но. В 



ансамблі з І.Пугачова, Д.Волярчук 
6. 1210.2019. Відділ культури національностей та 
релігій Ірпінської міської ради. Ворзельський 
центр культури «Уваровський дім» «Осіння кла-
сика» Валентина Матюшенко (сопрано) 
Й.Гайдн Сонати для двох скрипок та ф-но сі 
мінор, соль мажор.  
Ж.Масне «Роздум»  
7. 20.10.2019Національна філармонія України, 
Біла зала Київського Будинку вчених НАН Укра-
їни, «Концерт, присвячений  80-річчу Лесі Дич-
ко» В.Матюшенко (сопрано), Б.Матвійчук (флей-
та). 
Л.Дичко «Веснянки» для скрипи та ф-но. В анса-
мблі з І.Пугачовою  
8. 24.11.2019 Національна філармонія України, 
Культурний центр «Халом», «Я хочу танцювати 
під дощем» Валентина Матюшенко (сопрано). 
Г.Гендель Соната для для двох скрипок та ф-но, 
соль мінор.  
В ансамблі з І.Пугачова, Д.Волярчук 
9. 22 лютого 2020 року Національна філармонія 
України, Музей Максима Рильського «Казковий 
лютий» Валентина Матюшенко (сопрано), Борис 
Матвійчук (флейта). 
Б.Працюк «Сюїта в старовинному стилі» для 
скрипки та ф-но 
О.Гоноболін «Флюїди» для двох скрипок та ф-но.  
В ансамблі з І.Пугачова, Д.Волярчук 
10. 24.10.2020 Національна філармонія України, 
Музей Миколи Лисенка «Прощальний відблиск 
осені» Валентина Матюшенко (сопрано). 
Й.Гайдн Сонати для двох скрипок та ф-но сі 
мінор, соль мажор. В.Азарашвілі «Ноктюрн» для 
двох скрипок та ф-но. В ансамблі з О.Алтухова, 
Д.Волярчук 
11. 20 лютого 2021 рік Національна філармонія 
України, Музей М.К.Заньковецької «Ти – мій 
спокій» Валентина Матюшенко (сопрано). 
П.Юон «Сілуети» для двох скрипок та ф-но в 
ансамблі з О.Алтухова, Д.Волярчук 
У 2019 році  відбулися два концерти  у  Спеціа-
льній школі-інтернаті №16, вул. Депутатська. 1. 
И (січня  концертна програма «Різдво» для ви-
кладачів, весною для учнів ). 

25.  Сольний спів. 
Камерний спів. 

Востряков  
Олександр  

професор кафе-
дри оперного 

Вища, ХІМ, 
1973,  

професор кафе-
дри сольного  

Соліст Харківського театру опери та балету, 
Дніпропетровського театру опери та балету з 

- 1,10,14,20 



Педагогічна 
практика. 
Підготовка 
метод-реферату. 

Андрійович співу Э 079417,        
хорове диригу-
вання, диригент 
хору, педагог 

співу 
12ПР 005663, 
30.10.08, 
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії; 
 
Народний ар-
тист України 

1968 р.  
Соліст Національної опери України імені 
Т.Г Шевченка з 1983 р. 
 
Концерти: 
Концерти студентів класу за участю Олександра 
Вострякова: 
Участь у концерті проведеному в рамках Другої 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Сучасні аспекти теорії та практики оперного 
співу» «Тенорові традиції української вокальної 
школи» (Мала зала НМАУ 46ир. П. І. Чайковсь-
кого, 1 листопада 2019 р.).  
18.03.2016 Малий зал НМАУ їм. Чайковського; 
2016.05.Вагнерівське товариство Будинок Вчених 
07.04.2017 Малий зал НМАУ їм.Чайковського 
2017.05.Вагнерівське товариство Будинок вчених 
02.06.2017 Концерт студентів класу «Крещендо 
душі» Київський музей книгарні. 
28.09.2017 Востряков О.А Харківський театр 
опери та балету участь у концерті,  проведення 
майстер-класу. 
2018.05 Виступ студентів класу на Вагнерівсько-
му товаристві Будинок Вчених. 
2018 м.Хмельницький, Зал філармонії, Концерт 
студентів класу за участю Вострякова О.А, про-
ведення майстер-класу. 
28.03.2019 Концерт класу студентів у Київському 
Планетарії. 
01.11.2019 Концерт класу студентів Малий зал 
НМАУ їм. Чайковського. 
07.04.2019 м.Харків, Концерт студентів класу у 
залі Філармонії за участю Вострякова О.А до 75-
річчя, проведення 46ирульник46нав. 
2019.05 Виступ студентів класу на Вагнерівсько-
му товаристві Будинок Вчених. 
2019 р. – проект «Три тенора» за участю студен-
тів класу Вострякова О.А, Київський Планетарій. 
2020 р. – проект «Опера під зірками» за участю 
студентів класу Вострякова О.А Київський Пла-
нетарій. 

26.  Аналіз музичних 
творів. 
Історія оркестро-
вих стилів. 
Сольфеджіо. 
Гармонія. 

Войтенко  
Олексій  
Сергійович 

викладач кафе-
дри теорії музи-
ки 

вища, НТУУ 
«КПІ», 2002, 
КВ 21306437, 
комп’ютерна 
інженерія,  
бакалавр  

кандидат мис-
тецтвознавства , 
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Стилевая  

Публікації: 
”Traité d’harmonie” (1802) Шарля Кателя та його 
відбиття в творчості Ріхарда Вагнера». Часопис 
НМАУ. № 1 (38) за 2018. С. 86–106.  
http://chasopysnmau.com.ua/article/view/135903/132
811  

Аспірантура НМАУ 
П.І. Чайковського, 
2010 р. 
 
Проходження курсів 
підвищення кваліфікації 

1,8,10,12,14, 
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Керівництво 
магістерськими. 

комп’ютерної 
інженерії; 
 
НМАУ, 2007, 
КВ 32906225, 
магістр музично-
го мистецтва, 
композитор, 
викладач ВНЗ  
ІІІ–IV рівня 
акредитації 

специфика фун-
кциональной 
трактовки орке-
стрового тембра 
в произведениях 
Н. Я. Мя-
сковского»,  
ДК  010793,  
30.11.12, видано 
на підставі рі-
шення Атеста-
ційної колегії 

«Симфонія №1 (1968) Володимира Загорцева: 
історія створення, коментар до реконструкції» . 
Українське музикознавство, 44 (2018).  
http://musicology.com.ua/article/view/152870/15257
8 
««Traité d’harmonie» Шарля Кателя як історична 
основа консерваторських традицій викладання 
гармонії». Науковий вісник НМАУ, №129 (2020). 
http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/219735/2
19793  
Оприлюднені здобутки:  
Камерний  концерт  для  гобоя,  фортепіано  та  
струнних  (за  ескізами  
Камерного концерту №10 В.Загорцева) (20’) 
«Glossolalia» для фортепіано соло (9’) 
«The Music of Erich Zann» для скрипки, альта, 
влнч та контрабаса (20’) 
«Homo Fugens» для двох фортепіано та метроно-
ма (8‘) 
«The Music of Erich Zann» для альта соло (10’) 
«The Music of Erich Zann» для альта, влнч та 
контрабаса (5’) 
«The Music of Erich Zann» для віолончелі та конт-
рабаса (7’) 
«Flashbacks». 3 п’єси для фортепіано соло (3’) 
«Eternal recurrence» (“Вічне повернення”) для 
фортепіано та струнних (13’) 
«Незакінчений квартет» для стр. квартету, в 3-х 
частинах (20’) 
«Nóμoς» для 12-и струнних (7’) 
«Danza curva» («Кривий танець») для клавесину 
соло (3’) 
Симфонія для малого симфонічного оркестру, в 4 
частинах (40’) 
«Класична увертюра» для великого симфонічно-
го оркестру (11’)   
Аранжування:  
Філіп  Гласс,  Фортепіанні  етюди  №№  3,  5.  
Транскрипція  для  великого  
симфонічного оркестру.  
Редакторська робота:  
Твори  В. Загорцева  (зокрема  Камерні  концерти  
№1–4,  «Градації»  для  
малого  симфонічного  оркестру,  Симфонія  №1,  
«Приказки»  для  голосу  та  
оркестру). 

у Київській муніципаль-
ній академії музики Р.М. 
Гліера (січень 2019).  
Сертифікат, 2.02.2019— 
15.01.2020, 90 годин / 3 
кредити  ECTS. Свідоцт-
во про підвищення  
кваліфікації, 8.01.—
14.01.2020, 75 годин / 2.5 
кредитів. 

27.  Історія українсь- Волосатих доцент кафедри вища, НМАУ, кандидат мис- Публікації: Аспірантура НМАУ, 1,7,8,10,14 



кої музики ХХ 
ст. 
Наукове керів-
ництво аспіран-
тами. 
Наукове керів-
ництво студен-
тами з курсової 
роботи. 
Підготовка 
магістерських 
робіт. 
МНДР. 
Керівництво 
педагогічною 
практикою. 

Ольга 
Юріївна 

історії українсь-
кої музики та 
музичної фоль-
клористики   

2004, 
КВ 25757448, 
музичне мистец-
тво, музикозна-
вець, викладач, 
лектор, критика 
 
Свідоцтво В2 
№ Е-121, 
16.10.17 

тецтвознавства, 
17.00.03 –
Музичне мисте-
цтво, тема дис.: 
«Музично-
драматичний 
театр Правобе-
режної України 
першої полови-
ни ХІХ століття 
в контексті 
міжнаціональ-
них культурних 
зв’язків і худо-
жніх тенденцій 
епохи»,  
ДК 052701, 
27.05.09,  
видано на підс-
таві рішення 
президії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
доцент кафедри 
історії українсь-
кої музики та 
музичної фоль-
клористики 
АД 001564 
18.12.18, 
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії 
 

1. Волосатих О. Сторінками театрального життя 
Києва кінця XVIII – початку ХІХ століть // Нау-
ковий вісник Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського. Київ: НМАУ, 
2016. Вип. 117 : Степан Дегтярьов та його сучас-
ники: музичний класицизм у Східній Європі : 
збірник статей. С. 215–231. 
2. Волосатих О. «Чарівна Дама» Віктора Косенка 
// Науковий вісник Національної музичної акаде-
мії України імені П. І. Чайковського. Київ: 
НМАУ, 2016. Вип. 115: Доля митця в реаліях 
культурно-історичних процесів першої половини 
ХХ століття: збірник статей. Кн. перша. С. 69–84. 
3. Волосатих О. Сторінками театральної історії 
Житомира позаминулого століття // Митець – 
культура – виміри часу. Міжнародні наукові 
читання 2016 в Музеї Бориса Лятошинського в 
Житомирі = Twórca – kultura – wymiary czasu. 
Międzynarodowe naukowe czytania 2016 w 
Muzeum Borysa Latoszyńskiego w Żytomierzu : 
zbiór artykulów. Żytomierz : Wydawca «О. О. Єве-
нок», 2016. S. 55–72. 
4. Волосатих О. Учитель // Часопис Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковсько-
го : науковий журнал. Київ, 2016. № 3 (32). С. 
187–188. 
5. Волосатих О. Українська тематика в театраль-
ному репертуарі Правобережної України першої 
половини ХІХ століття // Вісник Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв : 
наук. Журнал. Київ : Міленіум, 2018. № 3. С. 
271–275. 
6. Назаренко В. І., Вілінський Ю. С., Волосатих 
О. Ю. Вітольд Малішевський у музичному житті 
України та Польщі // Часопис Національної му-
зичної академії України імені П. І. Чайковського : 
науковий журнал. 2019. № 2 (43). С. 20–48. 
 
Здійснено запис (прямий ефір) двох передач 
українського радіо (канал «Культура») до ювілею 
В. О. Барвінського (21 лютого 2018 року), а також 
з проблематики українсько-польських мистець-
ких зв’язків (2 травня 2018 року) 

2008 р. 
 
Міжнародний науково-
практичний симпозіум 
«Музичне мистецтво: 
традиції і перспективи 
(до 110-річчя Житомир-
ського музичного учи-
лища імені В. С. Косен-
ка)» (Житомир, 21 квітня 
2015): Нездійснені 
оперні задуми Віктора 
Косенка.  

28.  Творчість (фах). 
Інструментуван-
няІнструменту-
вання симфоніч-

Гаврилець  
Анна  
Олексіївна 

професор кафе-
дри композиції, 
інструментовки 
та музично-

вища, ЛДК,  
1982,  
Г-П 039590, 
композитор, 

професор кафе-
дри композиції, 
інструментовки 
та музично-

Оприлюднені здобутки: 
Видання партитури твору для симфонічного 
оркестру» Falera» швейцарським видавництвом 
«Sordino» (2020 р.). 

Асистентура-стажування 
КДК, 1984 р. 
 
Участь у міжнародному 

1,9,10,14, 
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ного твору та 
підготовка 
нотного матеріа-
лу.    
Хорове аранжу-
вання.  
Педагогічна 
практика. 

інформаційних 
технологій 

викладач музич-
но-теоретичних 
дисциплін 

інформаційних 
технологій 
12 ПР 007485,     
23.12.11,       
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

Випуск авторського 49ирульни-диску «Віють 
вітри», ораторії для мішаного хору, присвячений 
100-річчю великого світового турне Олександра 
Кошиця (2019 р.). 
Здійснені фондові записи на Українському радіо 
творів: а)симфонія «Паралелі»№3 (2019р.);  б) 
«Симфонія – диптих» для струнних («)»)р.); 
«КАНТИКУМ» для струнних («)»)р.); 
Постійна участь у концертних програмах та між-
народних фестивалях «Київмузикфест», «Київсь-
кі музичні прем’єри», «Контрасти» та» Два дні і 
дві ночі» з виконанням власних творів. 
Січень 2016 р. – авторський концерт, ораторія 
«Барбівська коляда» у колонному залі Націона-
льної філармонії України за участі Національної 
хорової капели «Думка». 
«Симфонічний менстрім»– виконання твору 
«Знаки», 2019р. за участі Симфонічного оркестру 
Українського радіо у Великій концертній залі 
Будинку звукозапису України. 
У львівській національній філармонії виконання 
твору «ФАЛЕРА» за участі симфонічного оркес-
тру львівської філармонії, диригент Сімон Кама-
ртин (Швейцарія), жовтень 2019р. 
У Дзеркальній залі Львівського оперного театру 
авторський концерт з творів камерно-
інструментального жанру, червень 2018р. 
2016 р.: Лютеранська церква (м. Київ), прем’єра 
ораторії «Віють вітри». 
Концертні виконання камерним хором «Київ». 
Ораторія «Буковинське Різдво» на різних концер-
тних площадках м. Києва (2016р. 2017р.), Нідер-
ланди (у рамках Різдвяного турне,2016р.); 
Ораторія «Віють вітри» на багатьох концертних 
майданчиках м. Києва(2016р., 2017р.,2018р., 
2019р.); 
Авторський концерт»МІФ І МОЛИТВА», тра-
вень 2018р., Лютеранська Церква м. Київ; 
Авторський концерту Національній філармонії 
України  (І.»Псалми та молитва», ІІ. «Віють віт-
ри»), 2018р.; 
До сторіччя місії О.Кошиця презентація ораторії 
«Віють вітри», Національна філармонія, жовтень 
2019р 
Всеукраїнське турне з виконанням ораторії «Ві-
ють вітри» (мм. Львів, Київ, Івано – Франківськ, 
Тернопіль,  Чернівці, Надвірна, Рівне, Луцьк, 

симпозіумі: «Компози-
тор і сучасне виконавсь-
ке мистецтво». Міжна-
родна науково-
практична конференція 
10.04.2011 р., БТК 
«Ворзель». 



Хмельницький, Вінниця, Херсон і т.д.) , 2018р.; 
Молитва до Пресвятої Богородиці»– Михайлів-
ський Золотоверхий собор, м. Київ, 2019р., Церк-
ва Василіян. М. Київ, 2019р.,під час концертів у 
США , 2019р. 
«ДИПТИХ» для мішаного хору на латинські 
тексти, м. Київ, Будинок звукозапису України., 
вересень 2020р. 

29.  Фах. 
Оперний репер-
туар. 

Гамкало  
Іван-Ярослав 
Дмитрович 

професор кафе-
дри оперно-
симфонічного 
диригування 

вища, ЛДК,  
1963, 
П 642634, 
оперно-
симфонічний 
диригент,  
викладач 
 

професор кафе-
дри хорового 
диригування, 
ПР 000924, 
29.12.92 , 
видано на підс-
таві рішення 
вченої ради; 
 
Член-
кореспондент 
НАМ України 
16.05.01 ; 
 
Народний ар-
тист України 

Завідуючий музичною частиною національної 
філармонії України з 1992 р. по сьогоднішній 
день. 
 
Публікації: 
1. Продовжувач славетних традицій / Часопис 
Національної музичної академії України імені П. 
І. Чайковського. 2017. № 2. С. 101-106.; 
2. Передача на першому каналі Укртелебачення. 
Коментар в телефільмі «Партитура долі», про 
диригента Степана Турчака.04.02.2016 р.;  
3. Передача на телеканалі «Культура» 
26.05.2016 р. 
Коментарі в телефільмі «Лев Венедиктов. Кори-
фей хорового мистецтва»; 
4. Вступне слово на концерті пам’яті опреного 
співака Степана Фіцича. 03.06.2016 р.; 
5. Телеканал «Культура» 23.08.2016 р. Біографіч-
на програма про І. Гамкала «Прообраз» з Натал-
кою Фіцич (С.  Цимбал); 
6. Вступне слово перед виставою «Травіата»   
«Творча доля співачки» — присвячено до 80-
річчя оперної співачки Надії Куделі. Національна 
опера України; 
7. Вступне слово «Дитячі хори — колиска бага-
тьох майстрів» на концерті хору хлопчиків та 
юнаків Лукачівської хорової школи. Велика сту-
дія Національної радіокомпанії України. 
18.11.2016 р.; 
8. Передача 25.11.2016 р. перший канал Україн-
ського радіо «Україський вимір» про інтеграцію 
української академічної музики у світовий прос-
тір. Ведучий О. Москалець; 
9.  Вступне слово перед виставою «Весілля Фіга-
ро» присвячена 80-річчю музичного театрознав-
ця; 
Ю. О. Станішевського. 01.12.2016 р. Національна 
опера України; 
10. Передача 23.12.2016 р. про Станіслава Люд-

- 1,8,12,14, 
19,20 



кевича, Костянтина Данкевича та Виталія Кирей-
ка, з нагоди їх днів до народження. Ведуча 
Г. Сабітова; 
11. Передача на телеканалі «Культура» коментарі 
в телефільмі «Києве мій» про композитора Ігоря 
Шамо; 
12. Передача на телеканалі «Культура» коментарі 
в телефільмі «Романтик ХХ століття» про дири-
гента Веніаміна Тольбу; 
13. Передача на радіоканалі «Культура»  —
06.07.2017 р. «Вік диригентів», ведуча 
І. Пашинська 
14. Передача на радіоканалі «Культура»  -
06.10.2017 р. «Легенда оперного хору» до дня 
народження Л. М. Венедиктова, ведуча 
О. Литовченко; 
15.  Передача на телеканалі «Культура»  -
06.07.2017 р.  «Вік диригентів», ведуча 
І. Пашинська 
16. Передача на радіостудії «Ліра»  — 
27.11.2017 р.  «Оперна творчість Г. Доніцетті і 
наш час». До 220-річчя композитора. Ведуча 
І. Пашинська 
17. Передача на телеканалі «Культура» — 
18.12.2017 р. «Якою мовою співають в опері», 
ведуча І. Пашинська. 
18. Виступ на презентації книги спогадів  «В. Й. 
Пірадов — диригент і педагог» 18.12.2017 р Спі-
лка письменників України книга «Людина — 
оркестр про В. Й. Пірадова і піаністку Елеонору 
Пірадову»; 
19. Виступ «Повернення української церковної 
музики в Україну» в Укрінформбюро на презен-
тації збірки «Віднайдені хорові концерти 
М. Березовського»  
20. Радіопередача на каналі «Культура», «До 80-
річчя оперного диригента Т. Капека» ведуча 
С. Аременко. 20.03.2019 р.; 
21. Радіопередача на каналі «Культура», «Опер-
ний диригент Ігор Лацевич» ведуча С. Аременко. 
10.01.2019 р.; 
22. Радіопередача на каналі «Культура», «До 90-
річчя симфонічного оркестру Радіокомітету» 
ведуча С. Аременко.10.01.2019 р.; 
23. 21.01.2021 р. Київський національний універ-
ситет культури і мистецтва.Виступ на Міжнарод-
ному творчому олайн-мості «Україна-Світ. 



Пам’яті Миколи Леонтовича»; 
24. Інтерв’ю в онлайн-форматі у Національному 
товаристві імені Т. Шевченка в Монреалі (Кана-
да). В «Гостях у Василя Барвінського: розмова зі 
словником, — українським композитором». 
31.01.2021 р. 

30.  Історія світової 
музики. 
Історія українсь-
кої музики. 
Комп’ютерне 
редагування 
музикознавчих 
текстів. 
 

Гнатюк  
Лариса 
Анастасіївна 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
історії світової 
музики 

вища, ХІМ,  
1984,  
ИВ-І 165276, 
музикознавство, 
музикознавець, 
викладач 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.:  
 «Микола Лисе-
нко i Лейпцизь-
ка консервато-
рія: німецька 
музично-
теоретична 
школа як фун-
дамент європей-
ської музичної 
освіти»,  
КН 006965, 
23.11.94,  
видано на підс-
таві рішення 
спеціалізованої 
вченої ради; 
 
доцент кафедри 
музики і співу 
ДЦ АЕ 001130, 
24.12.98, 
видано на підс-
таві рішення 
вченої ради 
 

Захищені дисертанти: 
1. Шейко А.О. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавстваза спеціа-
льністю17.00.03 – Музичне мистецтво. Тема: 
«Хорові твори Гоффредо Петрассі 1930 х - поча-
тку 1940 х років у контексті італійської музики 
першої половини ХХ століття», 2017 р. Диплом  
 ДК 040950, від  28.02.2017 р., видано на підставі 
решення Атестаційної колегії.   
2. Суда Є.Л. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавстваза спеціа-
льністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. Тема: 
«Західні впливи в музичному мистецтві Японії 
періоду Мейдзі (1868–1912)»,  2017 р. Диплом 
ДК 044829, від 26.06.2017 р., видано на підставі 
решення Атестаційної колегії.   
 

Аспірантура КДК, 
1994 р.   
 
Докторантура НМАУ, 
2002 р. 
 
2011 рік – Інститут 
післядипломної освіти 
НАККіМ, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації. 
 
2018 рік (11–17 червня)  
Одеська національна 
музична академія імені 
А. В. Нежданової у 
рамках музикознавчого 
семінару «Музикознавче 
слово в інформаційному 
контенті 
(пост)сучасності». 
 
Сертифікат № 136 
видано 17 червня 
2018 року. 
 
2018 рік (11–17 червня). 
Одеська національна 
музична академія імені 
А. В. Нежданової. 
Музикознавчий семінар 
«Музикознавче слово в 
інформаційному контен-
ті (пост)сучасності». 
Обсяг курсу 72 години 
(48 самостійних, 24 
аудиторних годин 
навчання) — три креди-
ти ECTS. 
Сертифікат № 136 
видано 17 червня 2018 
року. 
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2020 рік (19 жовтня — 
27 листопада). Науково-
педагогічне стажування 
з культурології та мис-
тецтвознавства у Влоц-
лавеку (Польща) / 
Kujawska Szkoła Wyższa 
we Włocławku; Одеська 
національна музична 
академія імені А. В. 
Нежданової; Non-
Governmental 
Organisation «Community 
«Musicology of Ukraine 
in the World Culture». 
Влоцлавек (Польща), 
Одеса (Україна). Серти-
фікат / Certificate № CSI 
192706-KSW from 
27.11.2020. 
 
2021 рік (15.03.—23.04.). 
Одеська національна 
музична академія імені 
А. В. Нежданової. ГО 
«Музикознавці України 
у світовій культурі» 
(МУУСК). Центр украї-
нсько-європейського 
наукового співробітниц-
тва. Всеукраїнське 
науково-педагогічне 
підвищення кваліфікації 
у галузі мистецтвознавс-
тва, музикознавства, 
музичної педагогіки. 
«Музика в системі 
мистецької освіти: 
взаємини та протидії». 
Навчальне навантажен-
ня: 6 кредитів ECTS (180 
годин). 
Сертифікат. 4.06.2021 р. 

31.  Оперна студія. 
Основи диригу-
вання. 

Голубничий 
Сергій  
Володимирович 

доцент який не 
має вченого 
звання доцента 

вища,НМАУ, 
2007, 
КВ 32946641,     

- Головний диригент Оперної студії НМАУ ім. П.І. 
Чайковського з 2011 р. 
 

Асистентура-стажуваня  
НМАУ, 2010 р. 

1,8,10,14,20 



Читання парти-
тур. 
Вокальні ансам-
блі. 

кафедри оперної 
підготовки та 
музичної режи-
сури  

музичне мистец-
тво,  
диригент опер-
ного та симфоні-
чного оркестру 

Концерти: 
Диригент - постановник Симфонічного циклу О. 
Родіна “Барахолка” 2016р. КМАТОБ 
Диригент – постановник концертної програми  
“Joy to the World” 2016р.  КМАТОБ  
Диригент – постановник опери Дж. Верді  “Ріго-
летто” Оперна студія НМАУ  2016р. 
Диригент- постановник опери Дж. Россіні “Севі-
льський цирульник” Національний театр оперети 
України, 2017р. 
Диригент-постановник опери Дж.Россіні “Проб-
ний камінь” Оперна студія НМАУ, 2017  
Диригент-постановник опери Дж. Пуччіні “Боге-
ма”, КМАТОБ  2017р. 
Диригент-постановник опери Ю. Шевченка “Ко-
роль Дроздобород” КМАТОБ,  2018р. 
Диригент-постановник концерту Симфонічного 
оркестру філармонії  м. Куньмін, Китай, вере-
сень, 2018р. 
Диригент- постановник Гала – балет Симфоніч-
ного оркестру філармонії  м. Куньмін, Китай, 
листопад, 2018р. 
Диригент-постановник Концерту Китайської 
сучасної музики Симфонічного оркестру філар-
монії  м. Куньмін, Китай, грудень, 2018р. 
Запрошений диригент. Балет П.І. Чайковського 
“Спляча красуня”, Харків, СХІД Опера, жовтень, 
2018р. 
Диригент-постановник концертних програм в 
Оперній студії НМАУ, в Національній  опереті 
України,  2018р. 
Запрошений диригент. Концерт симфонічного 
оркестру Одеської філармонії, Одеса, квітень, 
2019р. 
Запрошений диригент. Опера Дж. Верді “Ріголет-
то”, Дніпро Опера, Дніпро, квітень, 2019р. 
Запрошений диригент, Гала концерт, Національ-
ний Одеський театр Опери і балету, Одеса, тра-
вень, 2019р. 
Диригент –постановник опери Г. Доніцетті “Viva 
la Mamma” або “Нехай живе Мама” КМАТОБ, 
2019р. 
Диригент-постановник опери  В.А. Моцарта 
“Дон Жуан” Національна філармонія України 
2019р. 
Диригент-постановник балету П.І. Чайковського 
“Лускунчик”  Польща, 2019р. 



Диригент-постановник опери В.А. Моцарта “Ве-
сілля Фігаро” КМАТОБ 2020р. 
Диригент-постановник опери В.А. Моцарта “Ча-
рівна флейта” Оперна студія, 2020р. 
Диригент-постановник опери В.А. Моцарта “Дон 
Жуан” КМАТОБ, 2020р. 
Диригент-постановник концерту Камерного 
оркестру, Національної філармонія України, 
2020р. 
Диригент-постановник концерту симфонічного 
оркестру НФУ, Національної філармонії України 
2021р. 
Диригент-постановник опери В.А. Моцарта “Так 
чинять усі жінки” КМАТОБ, 2021р. 
Та безліч концертних програм як в Україні так і 
за її межами. 
Відкрита репетиція опери Г. Доніцетті «Viva la 
Mamma! Або театральні порядки та безлад» 
КМАТОБ для дітей та юнацтва. Київ. Лютий, 
2021.  
Участь у телевізійній програмі “Обличчя” на 
каналі Київ:UA, Київ, Лютий, 2021 

32.  Сольфеджіо. 
Аналіз музичних 
творів. 
Поліфонія. 
Гармонія. 
МНДР. 

Гоменюк  
Світлана  
Григорівна 

доцент кафедри 
теорії музики 

вища, НМАУ, 
2000,  
КВ 14202002 
музичне мистец-
тво, 
викладач музич-
но-теоретичних 
дисциплін, 
музикознавець, 
лектор 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.01  – Тео-
рія та історія 
культури, тема 
дис.: «Музич-
ний хронотоп:  
предмет і яви-
ще. Типологія 
форм часопрос-
торової органі-
зації в  
авангардній 
музиці»,  
ДК 039531, 
15.02.07, 
видано на підс-
таві рішення 
президії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
доцент кафедри 
теорії музики               
12ДЦ  035271  

Захищені дисертанти: 
1. Приходько О.В. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема: «Хорова музика a cappella другої половини 
ХХ – початку ХХІ століття: теоретичне осмис-
лення і виконавські підходи», 2017 р. Диплом ДК 
045756 від 12.12.2017 р., видано на підставі рі-
шення Атестаційної колегії. 

Аспірантура НМАУ, 
2005 р. 

6,8,10,14 



31.05.13, 
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії 

33.  Фах. 
Сольний спів. 

Гриньків 
Лариса  
Віталіївна 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри банду-
ри 

вища, КДК,  
1989, 
ТВ-І 187216, 
бандура,  
концертний 
виконавець, 
викладач, керів-
ник ансамблю 
бандуристів 

Заслужена арти-
стка України  

Оприлюднені здобутки, концерти: 
Емігрантське радіо – виступ – інтерв’ю 3 грудня 
2018р.,Українське радіо — Перший канал (УР-1) 
інтерв’ю та програми, Радіо "Промінь" (УР-2): 
Програми та передачі, Радіо "Культура" (УР-3): 
численні радіо передачі та  програми 
Телевізійні програми:  
1+1 «Сніданок» сюжети та інтерв’ю: 24 листопа-
да 2017р., 21 жовтня 2015 р. 
Телеканал «Київ» - програма 2017р.  
Ранкова програма «Високий замок» М. Львів 
Листопад 2018 р., жовтень 2017 р.  
Регіональний культурний канал м. Херсон. Сер-
пень 2012р.,  
Сімейні зустрічі» Габрієли Масанги програма. 
2016 р., 
Концертна програма « Різдво з бандурою» автор 
ідеї, «Елегія душі» . 
Участь і концертах фестивалях в Україні та за 
кордоном 

Асистентура-стажування 
НМАУ, 1995 р.  
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34.  Фах Гриньків 
Роман  
Дмитрович 

доцент кафедри 
бандури 
 

вища, КДК,  
1993,  
УВ 868178, 
бандура,  
концертний 
виконавець, 
викладач 

доцент кафедри 
бандури 
12 ДЦ 045800,                   
25.02.16, 
видано на підс-
таві рішення 
Атестаційної 
колегії; 
 
Народний ар-
тист України 

Концерти: 
Виступи на радіо:Українське радіо — Перший 
канал (УР-1) інтерв’ю та програми, Радіо 
"Промінь" (УР-2): Програми та передачі, Радіо 
"Культура" (УР-3): числені радіо передачі та  
програми 
Телевізійні програми: «5 канал» програма "ЗА 
ЧАЙ.COM": 3:05:2017рік, прямий ефір «супер-
бандурист Роман Гриньків у ефірі 5 каналу» 
1+1 «Сніданок» сюжети та інтерв’ю: 24 листопа-
да 2017р., 21 жовтня 2015 р. 
Телеканал «Київ» - програма 2017р.  
«СТБ» - програми 2014, 2016, 2017 роки.   
«Глас» - програма 2016,  
Ранкова програма «Високий замок» М. Львів 
Листопад 2018 р., жовтень 2017 р.  
Сімейні зустрічі» Габрієли Масанги програма. 
2016 р., 
Програма «Місце під сонцем» програма бандру-
рист Роман Гриньків. 2010 р. 

Асистентура-стажування 
НМАУ, 1996 р. 

1,3,14,19 
 

35.  Фах. 
Підготовка 

Гришко 
Володимир  

професор 
кафедри 

вища, КДК,  
1989, 

професор 
кафедри 

Публікації: 
Гришко В. Д., Шейко В. О. Вплив культури на 

Аспірантура МГК,  
1970 р. 

1,10,14,19 

https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://www.5.ua/kultura/za-chaycom-superbanduryst-roman-hrynkiv-u-efiri-5-kanalu-o-2310-144537.html
https://www.5.ua/kultura/za-chaycom-superbanduryst-roman-hrynkiv-u-efiri-5-kanalu-o-2310-144537.html
https://www.5.ua/kultura/za-chaycom-superbanduryst-roman-hrynkiv-u-efiri-5-kanalu-o-2310-144537.html


реферату за 
фахом. 
Керівництвопеда
гогічною 
практикою. 
 

Данилович 
 

камерного співу  ТВ-І 187193, 
сольний спів, 
оперний та 
концертний 
співак, викладач 

камерного співу 
АП 001348, 
23.10.19, 
видано на підс-
таві рішення 
вченої ради; 
 
Народний ар-
тист України 
 

становлення світоглядних поглядів української 
молоді // Гілея: Науковий вісник. Київ : 
Видавництво “Гілея”, 2019. Вип. 148 (№ 9). С. 7 – 
12. 
Гришко В. Д., Булгакова Т. М. Освітній дискурс: 
збірник наукових праць. // Напрями художньо-
естетичного виховання учнів у загальноосвітніх 
закладах України у другій половині ХХ століття. 
// Сучасна школа: навчання, розвиток, виховання 
2019. Вип 13 (5).-С.100 
Концерти: 
Концерт присвячений Мусліму Магомаєва “Ти 
моя мелодія”, Національна опера України, м. 
Відень, Австрія 2016 р 
Гастрольний тур по Китаю та вокальні майстер 
класи, 40 міст, 2016р 
Концерт присвячений до 75-річчя Мусліма 
Магомаєва “Ти моя мелодія”, Національна опера 
України, м. Київ 2017 р 
Концерт присвячений Мусліму Магомаєва “Ти 
моя мелодія”, “Конгрес Хол” м. Нурсултан 
травень 2017р 
Гастрольний тур по Китаю та вокальні майстер 
класи, 40 міст, 2017 р 
Концерт присвячений Мусліму Магомаєву “Ти 
моя мелодія на біс”, Національна опера України, 
м. Київ 2018 р 
Гастрольний тур по Китаю та вокальні майстер 
класи, 40 міст, 2018 р 
Член журі від України, міжнародного пісенного 
кункурсу “Слов’янський Базар” у м. Вітебськ, 
Білорусь 2018р. 
Концерт присвячений Мусліму Магомаєва “Ти 
моя мелодія”, Філармонія, Вітебськ, Білорусь 
2019р. 
Концерт “Шедеври світових хітів” в м. 
Нурсултан, Казахстан 2019 р.  
Концерт “Шедеври світових хітів” в ОАЕ, м. 
Дубай 2019 р. 
Гастрольний тур по Китаю та вокальні майстер 
класи, 40 міст, 2019 р 
Сольні концерти: 
4.10.17 м. Суми обл. драм. Театр 
9.10.17 м. Вінниця обл. драм. Театр 
23.10.17 м. Відень, Австрія 
25.10.17 м. Дніпро, Театр Опери та Балету 
28.10.17 м. Київ, Театр Опери та Балету 

 
Член IMS (Міжнародне 
музикознавче товарист-
во). 
 
Участь в міжнародних 
симпозіумах Міжнарод-
ного Вагнерівського 
товариства в Німеччині, 
Польщі, Італії, Греції та 
ін. країнах (Голова 
Вагнерівського товарис-
тва в Україні). 
 
Стажування у рамках 
міжнародного музично-
го семінару «Музико-
знавче слово в інформа-
ційному контексті (пост) 
сучасності»  кількістю 
72 години (3 кредити 
ЕСTS) 11-17 червня 2018 
року, Одеса, Сертифікат 
№ 143. 
 
Участь у ІІ Міжнарод-
ному науково-творчому 
проекті «Музична 
культура сучасності: від 
наукового осмислення 
до виконавської інтерп-
ретації», обсяг 90 годин 
(3 кредити ЕСTS) 
02.12.2019 р.– 15.01.2020 
р., Київ, сертифікат 
0132/20-02. 



31.10.17 м. Полтава обл. драм. Театр 
19.12.17 м. Астана, Казахстан, Конгрес Хол 
13.02.2018 м. Київ, КМДА, благодійний концерт 
для ветеранів Афганістану 
05.03.18 м. Подільськ, ДК благодійний концерт 
для воїнів АТО та членів їх сімей 
6.03.18 м. Миколаїв ККЗ «Юність» 
7.03.18 м. Одеса, укр муз драм театр ім. Василько 
18.03.18 м. Житомир  обл. драм. Театр 
27.03.18 м. Харків ХНАТОБ 
28.03.18 м. Дніпро Театр Опери та Балету 
11.04.18 м. Луцьк обл. драм. Театр 
27.04.18 м.Мирноград, Донецької області, 
благодійний концерт для воїнів АТО  
3.05 м. Київ, КМДА, багодійний концерт для 
ветеранів 
8.05.2018 м.Харків, багодійний концерт для 
ветеранів, палац Юридичної академії 
Альбоми: 
«Українські народні пісні», «Італійські і іспанські 
пісні» (з ансамблем народних інструментів «Рідні 
наспіви»; художній керівник Мамалига); 
«Українські народні пісні» (з Національним 
оркестром народних інструментів України, 
художній керівник Гуцал);«Арії з італійських 
опер» та «Арії з російських опер для тенора» (з 
Заслуженим академічним симфонічним 
оркестром Національної радіокомпанії України, 
художній керівник В.Сіренко).Russianoperaarias 
(Naxos, HonKong) / RussianOperaArias 
(TheQueenOfSpades • EugeneOnegin • MayNight) 
(CD, Album) Naxos;RussianOperaArias, Vol. 2 
(Sadko • PrinceIgor • Rusalka • ALifeForTheTsar) 
(CD, Album) Naxos;TheSnowMaiden (Chandos, 
Canada);TrueSymphonicRockestra (TSR, 
Germany);Tchaikovsky / IrinaMishura-Lekhtman, 
VladimirGrishko, 
UniversityMusicalSocietyChoralUnion*, 
DetroitSymphonyOrchestra, NeemeJärvi - 
TheSnowMaiden (CD, Album) 
Chandos;Мольба(Moonrecords); Необъяснимая 
(Moonrecords) 
Всього близько 30 альбомів. 

36.  Камерний анса-
мбль 

Гришко-
Ратьковська 
Лариса   
Олексіївна 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 

вища, КДК, 
1977, 
Я 900217, 
викладач,  

доцент кафедри 
камерного ан-
самблю,  
ДЦ 005599, 

Концерти: 
Виконано  25 ансамблевих концертів. Вибірково.  
02.04.2017. концерт « Життя та мрії» ( з 
О.Лагошею- Альт)  в мистецькому центрі « Шо-

Асисентура-стажування 
в  Уральській державній 
консерваторії ім. М. П. 
Мусоргського ( Росія) 

1,10,14,19 



 камерного ан-
самблю 
 

концертмейстер, 
соліст камерного 
ансамблю 
 

29.06.94, видано 
на підставі рі-
шення вченої 
ради 
 

коладний будинок» в межах фестивалю камерної 
музики  «Шоко-Класика».  
23.02.2017 концерт в ансамблі з О.Лагошею на 
відкритті циклу концертів авторського проекту « 
Музичні зустрічі в четвер. Віктор Косенко збирає 
друзів…» Меморіальний-музей-квартира В. С. 
Косенка.  
26.12.2019  концерт з С.Павловичем-кларнет в 
межах проекту. 
Цей проект існує з  2017р., відбулось 34 концерта.  
18.11.2017.,  17.11.2018  Концерти в дуете з 
С.Павловичем в м.Острау , Німеччина.  
25.11.2017. концерт «Перлини інструментальної 
та вокальної музики в ансамблі з Томасом Тран-
хофеном (скрипка) та Оксаною Хайнріх (сопра-
но) в м.Острау, м.Халле Німеччина. 
21.04.19.концерт «Музичний вечір у Ляйпцигу 
.Середина 19 сторіччя» в дуеті з О.Лагошею в 
Домі освіти та культури «Майстер-клас». 
05.11.2020. концерт « Камерно-інструментальна 
музика 20-21 ст. Відомі й невідомі » майстерня 
Лариси Гришко в межах проекту «Творча майс-
терня інтерпретації сучасної музики»   НМАУ, 
Зал ім.О.Тимошенко. 
19.06.2021р. концерт в дуеті з С.Павловичем  в 
Будинку органної та камерної музики м.Дніпро 
09.04.2019р. концерт в дуеті з С. Павловичем в 
Волинському коледжу культури і мистецтв 
ім.І.Стравінського.  
16.06.2019р. концерт в Будинку органної та каме-
рної музики м. Біла Церква. 
17.11.2018р. концерт фортепіанної та вокальної 
музикив м.Острау Німеччина (з Оксаною 
Хайнріх-сопрано). 
03.06.2017р. концерт " Кларнетологія" з Оле-
гом Клейзуном  в мистецькому центрі "Шокола-
дний будинок". 
Брала участь в концертах:  
30.01.2017р. залім. В. Сліпака НМАУ Вечір 
пам`яті Віталія Кирейка, до 90-річчя від дня на-
родження композитора. 
13.12.2017р. музей М. Лисенка  концерт з творів 
В.Кирейка 
В 2020 році зроблена відеозапис програми 3х 
турів міжнародного конкурсу «Сава Дімитров» 
(існує в інтернеті). 

присвоєно кваліфікацію 
викладач  вищих  учбо-
вих  закладів за спеціа-
льністю «камерний 
ансамбль та концерт-
мейстерська майстер-
ність». 

37.  Фах. Грінченко  професор, який вища, КДК,  доцент кафедри Соліст Київської Національної філармонії Украї- - 1,3,11,14,19, 



Ансамбль. 
Пед. практика. 
Виконавська 
практика. 
Фахова спеціалі-
зована літерату-
ра. 

Сергій  
Степанович 

не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
баяна та акорде-
она  

1978, 
AII 083813 
баян,  
концертний 
виконавець, 
викладач 
 

народних ін-
струментів 
02 ДЦ 001627, 
28.04.04, видано 
на підставі рі-
шення Атеста-
ційної колегії; 
 
Народний ар-
тист України 
 

ни з 1978 р. по сьогоднішній день.      
Керівник Квартету баяністів ім. М.Різоля, Націо-
нальної філармонії України з 1992-2016 рр. 
 
Концерти: 
Концертні програми –«Баянне ретро»,  «Снігопад 
мелодій», авторський твір для баяна «Надвечі-
р'я»,випущений четвертий компакт-диск-67.16 
хвилин.  
аранжування: А.П'яццолла-арія Марії з оперіти 
«Марія з Буенос-Айреса» для анс. «Рідні наспі-
ви», також для баяна з ансамблем: В.Раду- Вес-
няна хора, Р.Вюртнер –Фантазія на тему романсу 
«Очі чорниє». І.Шамо-М.Різоль –Донецька кад-
риль. 
Транскрипція для баяна --  Романс С.Лункевича 

20 

38.  Історія опер.  
Оперна драмату-
ргія. 
Тенденції розви-
тку світового 
оперного мисте-
цтва. 
Вагнер і вагнері-
анство у світових 
художніх проце-
сах. 

Губаренко  
Марина  
Романівна 

професор 
кафедри історії 
світової музики 

вища,ХДК,  
1962, 
П 642661, 
музикознавство, 
музикознавець- 
історик, викладач 
музично-
теоретичних 
дисциплін 
 

доктор мистецт-
вознавства, 
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: 
«Історична 
опера першої 
половини ХІХ 
століття. Про-
блеми інтерпре-
тації історії. 
Доля жанру», 
ИС 000090 
03.02.84,  
видано на підс-
таві рішення 
Вищої атеста-
ційної комісії 
при раді мініст-
рів СРСР; 
 
професор кафе-
дри історії му-
зики  
ПР 012361, 
12.04.85, видано 
на підставі рі-
шення Вищої 
атестаційної 
комісії при раді 
міністрів СРСР; 

Захищені дисертанти: 
1. Моцар О.В. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавстваза спеціа-
льністю17.00.03 – Музичне мистецтво. Тема: 
«Ідеї театру абсурду у процесах оновлення музи-
чного театру останньої третини ХХ- початку ХХІ 
століття», 2016 р. Диплом ДК 040959, від 
28.02.2017 р., видано на підставі решення Атес-
таційної колегії.   
2. Забара М.В. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавстваза спеціа-
льністю17.00.03 – Музичне мистецтво. Тема: 
«Лейпцизька традиція» у європейській музичній 
освіті середини ХІХ– початку ХХ століття (на 
прикладі київської піаністичної школи)»,  
2017 р. Диплом ДК 043060, від 26.06.2017 р., 
видано на підставі решення Атестаційної колегії.   
3. Вороніна М.О. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавстваза 
спеціальністю17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема: «Особливості трактування євангельських 
сюжетів у французькій ораторії другої половини 
ХІХ століття крізь призму історії жанру («Дитин-
ство Хоиста» Г. Берліоза та «Марія Магдаліна» 
Ж. Массне)», 2017 р. Диплом ДК 044289, від 
16.10.2017 р., видано на підставі решення Атес-
таційної колегії.   
 
Публікації: 
Випускники-музикознвці Харківського універси-
тету мистецтв імені І.П. Котляревського у стінах 

Аспірантура МГК,  
1970 р. 
 
Член IMS (Міжнародне 
музикознавче товарист-
во). 
 
Участь в міжнародних 
симпозіумах Міжнарод-
ного Вагнерівського 
товариства в Німеччині, 
Польщі, Італії, Греції та 
ін. країнах (Голова 
Вагнерівського товарис-
тва в Україні). 
 
Стажування у рамках 
міжнародного музично-
го семінару «Музико-
знавче слово в інформа-
ційному контексті (пост) 
сучасності»  кількістю 
72 години (3 кредити 
ЕСTS) 11-17 червня 2018 
року, Одеса, Сертифікат 
№ 143. 
 
Участь у ІІ Міжнарод-
ному науково-творчому 
проекті «Музична 
культура сучасності: від 

1,3,6,7,19 



 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 
 

Національної музичної академії України імені  П. 
І. Чайковського / Наукові рефлексії Харківської 
музично-історичної школи: зб нау3кових статей 
Аспекти історичного музикознавства. Вип. 18. 
Харків. 2017. – С. 34-55. 
Operas by Berdrich Smetana on the Ukrainian Stage 
/Acta Universitatis Palackianae Olomucenses/ 
Facultas Philosophica Philosophica–aesthetica SI –
2018// Musicologica Olomucenis 27 (June 
2018).St.240-254 3,  
Віталій Губаренко-Стефан Турчак: зоряні часи 
творчої співдружності композитора та диригента-
інтерпретатора / Науковий вісник Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковсько-
го: науковий журнал. Ніжин: Лисенко, 2019. Вип. 
124: Історія музики:  проблеми, процеси, Ст..170-
182. 
Історія музики – вертикальний вимір і паралельні 
сюжети /До 20-річчя Київського Вагнерівського 
товариства) / Часопис Національної музичної 
академії ім.П.І.Чайковського 2018. № 1(38). С.4-
14. 
Николай и Эмиль Метнеры, Рихард Вагнер и 
культура русского серебряного века / У зб. Музи-
чне мистецтво і культура 2019. Науковий вісник 
ОДМА імені А. Нєжданової, випуск 29, книга 2, 
с. 24-45. 
Натхненні Вагнером долають усі перепони. Тво-
ри Вагнера на сцені Софійської опери / У книзі: 
«Наш Вагнер. Київському Вагнерівському това-
риству –25». Науково-популярне видання. Київ, 
2021, с. 138-152. 

наукового осмислення 
до виконавської інтерп-
ретації», обсяг 90 годин 
(3 кредити ЕСTS) 
02.12.2019 р.– 15.01.2020 
р., Київ, сертифікат 
0132/20-02. 

39.  Історія українсь-
кої музики. 
Українське 
краєзнавство . 
Українська 
хорова літерату-
ра. 
Підг. маг. роб. 
Фах  
Лекторська 
практика 
 

Гусарчук  
Тетяна 
Володимирівна 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
історії українсь-
кої музики та 
музичної фоль-
клористики 

вища, КДК,  
985, 
ЖВ-І 120959,  
музикознавство, 
музикознавець, 
викладач 

доктор мистецт-
вознавства, 
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Феномен твор-
чої індивідуаль-
ності компози-
тора в інтона-
ційній драмату-
ргії духовних 
творів (на мате-
ріалі українсь-
кого музичного 
мистецтва)»,  

Захищені дисертанти: 
1. Кармазін А.О. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтвознавства за спе-
ціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. Тема: 
«Національна історія в мистецьких образах як 
основа композиторської творчості Михайла Ве-
риківського», 2021 р. Диплом ДК 059748 від 
15.04.2021 р., видано на підставі рішення Атеста-
ційної колегії. 
 
Публікації: 
Статті в наукових фахових виданнях, 
затверджених МОН України 
як фахові за напрямом «мистецтвознавство» 
Феномен творчої діяльності Степана Дегтярьова 

Пошукач КДК, 1987–
1992 рр. 
 
Докторантура НМАУ, 
2001 р. 
 

1,3,5,6,7,8,10,
14,19 



ДД 008265, 
05.03.19, вида-
ний на підставі 
рішення Атес-
таційної колегії; 
 
доцент кафедри 
історії українсь-
кої музики 
ДЦ АЕ 000003, 
26.02.98, вида-
ний на підставі 
рішення вченої 
ради 

// Науковий вісник Національної музичної акаде-
мії України імені П. І. Чайковського. Вип. 117 : 
Степан Дегтярьов та його сучасники: музичний 
класицизм у Східній Європі. Київ, 2016.  
С. 6–44. 
Псалми як основа драматургії духовних концер-
тів Артемія Веделя // Науковий вісник Націона-
льної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського. Вип. 119 : Наукові діалоги з 
Н. О. Герасимовою-Персидською. Київ, 2017. 
С. 200–220. 
У співавторстві зі Світланою Літвіновою: «Два-
надцятий псалом у літературній та музичній 
інтерпретаціях (Тарас Шевченко, Артемій Ве-
дель, Мирослав Скорик)» // Часопис Національ-
ної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського. 2019. Число 3 (44). С. 7–23. 
Особистісний феномен ректора: культуротворча 
місія академіка Олега Тимошенка // Часопис 
Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського. 2020. Число 4 (49) : Пам’яті 
ректора Київської консерваторії 
ім. І. П. Чайковського (1983–2004), хорового 
диригента, народного артиста України, академіка 
Національної академії мистецтв України, профе-
сора Олега Семеновича Тимошенка. С. 22–47. 
Статті в наукових фахових виданнях України, 
внесених до міжнародних наукометричних баз 
даних 
Деякі драматургічні особливості духовних кон-
цертів Артемія Веделя у світлі фідеїстичного 
діалогу // Міжнародний вісник. Культурологія. 
Філологія. Музикознавство / Нац. акад. керівних 
кадрів культури і мистецтв, Одеська нац. муз. 
акад. ім. А. В. Нежданової. Київ : Міленіум, 2018. 
Вип. І (10). С. 123–129. 
Особливості музичної інтерпретації псалмових 
текстів у двох концертах «Доколі, Господи, забу-
деши мя» та проблема авторства 
// Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць 
/ Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. 
Київ : Міленіум, 2018. Вип. 33. С. 192–200. 
Статті в наукових виданнях України, 
внесених до міжнародних наукометричних баз 
даних 
Особливості музичної інтерпретації канонічного 
тексту в останньому духовному концерті Артемія 



Веделя // Молодий вчений. 2018. № 2 (54), лютий. 
С. 107–113. 
Діалог століть у «Хоровому концерті пам’яті 
Артемія Веделя» Світлани Острової на тексти 
Григорія Сковороди // Молодий вчений. 2018. 
№ 3 (55), березень. С. 14–18. 
Постать Артемія Веделя в сучасних мистецьких 
ремінісценціях // Музичне мистецтво 
ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. на-
ук.праць інституту музичного мистецтва Дрого-
бицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка / заг. ред. та упоряд. 
А. Душного. Дрогобич ; Кельце ; Каунас ; Алма-
ти : По́світ, 2018. Вип. 4. С. 331–337. 
Дистанція – два століття: образно-стильові пара-
лелі тріо Артемія Веделя «Покаянія отверзи мі 
двері» та духовного концерту Ігоря Тили-
ка// Молодий вчений. 2018. № 4 (56), квітень. 
С. 244–250. 

40.  Фах. 
Музика ХХ ст. 
Музика україн-
ського зарубіж-
жя. 
Підг. маг. роб. 
Лекторська 
практика. 
 

Давидова  
Оксана  
Миколаївна 

доцент кафедри 
історії українсь-
кої музики та 
музичної фоль-
клористики 

вища, КДК,  
1976, 
Б-І 582688, 
музикознавство, 
музикознавець, 
викладач 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 - музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: 
«Драматургія 
Лесі Українки у 
музично-
сценічній твор-
чості українсь-
ких радянських 
композиторів», 
ИС 001579 
27.01.88, 
виданий на 
підставі рішення 
ради при Київ-
ській держ. 
консерваторії 
ім. П.І. Чайков-
ського; 
 
доцент кафедри 
історії українсь-
кої музики  
ДЦ АР 001184, 
07.12.94, вида-
ний на підставі 

- Аспірантура  КДК,  
1983 р. 
 
 

8,10,14,15,19 



рішення вченої 
ради 

41.  Фах.  
Теорія режисури. 
Методика викла-
дання фахових 
дисциплін. 
Оперна студія.  
 

Даць  
Ірина  
Вільямінва 

професор кафе-
дри оперної 
підготовки та 
музичної режи-
сури 
 

вища, НМАУ, 
2004, 
КВ 25794123, 
театральне 
мистецтво, 
режисер музич-
ного театру. 
 
Сертифікат В2 
Центр іноземних   
мов «English 
Channel»  
20.06.2016 р. 

професор кафе-
дри оперної 
підготовки, 
оперно-
симфонічного 
диригування та 
музичної режи-
сури 
АП 000058, 
28.02.17, вида-
ний на підставі 
рішення Атес-
таційної колегії; 
 
Народний ар-
тист України 
 
 

Концерти: 
Режисер-постановник опери “Ріголетто” Дж. 
Верді у Оперній студії НМАУ ім. П. Чайковсько-
го (2016). 
01.09.2017 Режисер-постановник концерту прис-
вяченому Дню Знань у Національній Академії 
обліку статистики і аудиту. 
06.09.2017 Сольний виступ перед медиками-
ветеранами АТО у Національній медичній біблі-
отеці. 
26.09.2017 Режисер-постановник та виконавиця 
концерту присвяченому дню бібліотекаря у Наці-
ональній медичній бібліотеці. 
19.10.2017 Сольний виступ у концерті присвяче-
ному 180-річчю товариства “Просвіта” у Націо-
нальній бібліотеці України. 
11.11.2017 Сольний виступ у концерті з нагоди 
400-річчя міста Мястка (Польща) 
12.11.2017 Сольний виступ у концерті (Слупськ, 
Польща) 
29.11.2017 Режисер-постановник ІІ туру Міжна-
родного конкурсу диригентів ім.Степана Турча-
ка. 
14.02.2018 Сольний виступ в концерті присвяче-
ному Дню закоханих у Національній спілці пи-
сьменників України. 
16.02.2018 Режисер-постановник та організатор 
гастролей опери “Запорожець за Дунаєм” С. 
Гулака-Артемовського на батьківщині компози-
тора. Палац мистецтв м. Городище. 
21.04.2018 Режисер концерту Національного 
оркестру народних інструментів у Великому залі 
НМАУ  
24.04.2018 Режисер-постановник ювілейного 
концерту до 80-річчя оперної студії НМАУ. 
27.04.2018 Режисер виступу американського 
балетної трупи у рамках Міжнародної Пасхальної 
асамблеї 2018. 
12.05.2018 виступ в рамках мистецької акції на 
підтримку відкриття в м. Києві скверу імені Ге-
роя України Василя Сліпака. 
Режисер-постановник опери “Ноктюрн” М. Ли-
сенка у театрі “Дивний замок” (Київ, 2018). 
Режисер-постановник Новорічного концерту у 
НАСОА (2020) 

Участь у Міжнародному 
симпозіумі, доповідь 
«Феномен режисерсь-
кого мистецтва 
В.М.Скляренка» 

1,4,9,14,19 



26.02.2021. Художній керівник постановки опери 
“Оргія” О. Костіна (світова прем'єра) до 150-річчя 
Л. Українки. Оперна студія НМАУ. 

42.  Підготовка 
магістерської 
наукової роботи. 
Методологія 
наукових дослі-
джень. 
Диригування.   
Диригентська 
практика. 

Дейнега 
Володимир 
Миколайович 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
оркестрового 
диригування та 
інструментоз-
навства  

вища, КДК,  
1992,  
ФВ 820787 
баян, 
викладач,  
концертний 
виконавець, 
диригент оркест-
ру народних 
інструментів; 
 
НМАУ, 1996, 
ЛП 001555, 
оперно-
симфонічне 
диригування, 
диригент музич-
ного театру, 
диригент симфо-
нічного оркестру. 

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Перекладення 
як процес пере-
осмислення 
засобів оркест-
рової виразнос-
ті»,  
ДК 033634, 
13.04.06 , вида-
ний на підставі 
рішення прези-
дії Вищоїатес-
таційної комісії 
України; 
 
доцент кафедри 
народних ін-
струментів  
12 ДЦ 017176,      
21.06.07, вида-
ний рішенням 
Атестаційної 
колегії 

Диригент «вищої категорії»   
(за сумісництвом) оркестру народної та популяр-
ної музики  Національної радіокомпанії  України, 
1999 – 2008 рр.   
Диригент «вищої категорії» симфонічного (каме-
рного) складу Національного Президентського 
оркестру України, 2017 -2018 рр. 

- 8,14,19,20 

43.  Новітні тенденції 
в українській 
композиторській 
творчості кін. 
ХХ–ХХІ ст. 
Виконавські 
спеціалізації. 
Музикознавці, 
композитори. 
Українська 
хорова літерату-
ра. 
Підг.маг.роб. 
Лекторська 
практика.  
Керівництво 
курсовими 

Дерев’янченко 
Олена 
Олександрівна 

доцент кафедри 
історії українсь-
кої музики та 
музичної фоль-
клористики 

вища, ДДК,  
2001, 
НК 16052113, 
музичне мистец-
тво,  
магістр мистецт-
вознавства, 
викладач 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Не-
офольклоризм у 
музичному 
мистецтві: ста-
тика та динаміка 
розвитку в пер-
шій половині 
ХХ століття», 
ДК 031348, 
15.12.05,  
виданий на 
підставі рішення 
президії Ви-

Публікації: 
1.Дерев'янченко О.О. Oперний етюд «Байка про 
Будяка і Троянду» Михайла Вериківського: до 
проблеми жанрового статусу // Науковий вісник 
Національної музичної академії України імені П. 
І. Чайковського. Вип. 115 : Доля митця в реаліях 
культурно-історичних процесів першої половини 
ХХ століття. Книга друга : збірник статей. Київ : 
НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. С. 121–143. 
2.Оперний етюд «Байка про Будяка і Троянду» 
Михайла Вериківського: до проблеми жанрового 
статусу // Науковий вісник НМАУ імені П. І. 
Чайковського. Київ, 2016. Вип. 115. (у друці) 
3.Шевченківська тема в творчості донецьких 
композиторів // VIII Мiжнародний конгрес укра-
їнiстiв. Мистецтвознавство. Культурологія : зб. 
наук. ст. / голов. ред. Г. Скрипник; НАН України; 

Аспірантура НМАУ ім. 
П.І.Чайковського, 
2004 р. 
 
VІІІ Міжнародний 
конгрес україністів 
«Тарас Шевченко і 
світова україністика: 
історичні інтерпретації 
та сучасні рецепції (до 
200-річчя від дня наро-
дження Т. Г. Шевченка) 
(м. Київ 21–24.10.2013) 

1,8,10,12,14, 
19 



роботами. 
Комп’ютерне 
редагування 
музикознавчих 
текстів. 
Історія українсь-
кої музики ХХ 
ст. 

щоїатестаційної 
комісії України; 
 
доцент кафедри 
історії музики і 
фольклору 
ДЦ АР 022297, 
19.02.09, вида-
ний на підставі 
рішення Атес-
таційної колегії. 

МАУ; IМФЕ  iм. М. Т. Рильського. Київ, 2017. C. 
70–83. URL: 
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2017/
mk1.pdf. 
4.Україна – Польща: діалог культур // Часопис 
НМАУ. 2018. № 2 (39). С. 132–136. 
5.Друга Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в 
культурно-мистецьких рефлексіях» // Часопис 
НМАУ. 2018. № 4 (41). С. 143–149. 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2018_4_14 
6.Tetiana V. Husarchuk, Maryna Y. Severynova, 
Olena O. Derevianchenko, Olha V. Putiatytska, 
Larysa A. Hnatiuk Духовний концерт у творчості 
українських композиторів: процеси індивідуалі-
зації жанрового архетипу (у друці). 

44.  Творчість (фах). 
Інструментуван-
ня Підготовка 
магістерської 
творчої програми 
(фах). Інструмен-
тування симфо-
нічного твору та 
підготовка 
нотного матеріа-
лу. 

Дичко  
Людмила  
Василівна 

професор кафе-
дри композиції, 
інструментовки 
та музично-
інформаційних 
технологій 

вища, КДК,  
1964,  
П 642617,  
композиція, 
композитор, 
викладач-
теоретик. 

професор кафе-
дри композиції 
та інструменто-
вки, 
12 ПР 005370,     
05.06.08, вида-
ний на підставі 
рішення Атес-
таційної колегії; 
 
Народна артис-
тка України; 
 
Член-
кореспондент 
Національної 
академії мис-
тецтв України 

Концерти: 
«Київські ескізи» для двох фортепіано в 4-х час-
тинах (за хоровою кантатою «У Києві зорі») для 
концертного виконання; 
З солоспіви за поезією В. Житника для високого 
голосу та фортепіано: «Пісня», «Слався, зелено 
провесно», «Пролог» (Ніч. Сад); 
Хоровий концерт «На пошану Г. Сковороді» для 
мішаного хору a cappella на сл. А. Короліва (при-
свята Є. Савчуку); 
Концертні версії для фортепіано хорових частин 
концерту «Французькі фрески»: «Шпалери Обуа-
за», «Фонтани Версаля»; 
Створення концертної п’єси «les Arbes voyguens» 
(слова Анне Ротшильд) для мецо-сопрано та 
фортепіано; 
А. Ведель-Л. Дичко – духовний концерт «Тебе, 
Бога, хвалим…» для солістів, хору та симфоніч-
ного оркестру. 
Друга редакція симфонії-кантати «Ти починаєш-
ся з очей» («Пісні кохання») на сл. О. Сердюка 
для сопрано, тенора та симфонічного оркестру; 
«Дві весняні акварелі» на сл. В. Корнійчука для 
мецо-сопрано, флейти та ударних інструментів 
(«На провесні», «Пізня весна»); 
«Коляда» на сл. І. Кірімова для дитячого хору a 
cappella. 
Хоровий триптих «Казка» для мішаного хору і 
фортепіано у трьох частинах: «Приснись», «Каз-
ка», «Хуга» за однойменним вокально-
симфонічним циклом; 
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Два солоспіви для сопрано, флейти і ударних 
інструментів за поезією В. Корнійчука. 
«Київські ескізи» у чотирьох частинах для каме-
рного оркестру (за хоровою камерною кантатою 
«У Києві зорі») 
Чоловічий склад хору «Пам’яті К. Пендерецько-
го». 
Хоровий триптих «Земле моя», сл. І.Франка для 
мішаного хору a capella (2020-2021). 
ІІ редакція «Київських акварелей» для камерного 
оркестру. 
Доопрацювала та підготувала до друку І том 
Антології вокальної музики – романси, арії та 
пісні для низького голосу: 
1). Цикл романсів «Незгасна зоря» для баса та 
фортепіано (1965-2020), слова М. Рильського. 
2). Триптих «Матері», слова П. Грабовського для 
баритона та фортепіано (1965-2020). 
3). Цикл «Пастелі», слова П. Тичини для меццо-
сопрано та фортепіано (1967). 
4). ІІ та ІІІ ч. з Кантати «Червона калина» для 
меццо-сопрано та баса з фортепіано (1968, перек-
лад з мішаного хору для солістки 2020). 
І та ІІІ ч. з симфонії «Зелене Євангеліє» пам’яті Б. 
М. Лятошинського (1972) для баса і фортепіано, 
слова І. Б. Антонича (переклад супроводу з каме-
рного оркестру на фортепіано – 2020). 
Дві частини з ораторії «І нарекоша ім’я Київ» на 
літописні тексти (1986), для баса і меццо-сопрано 
(переклад з чоловічого хору для Баса solo (2020). 
«Отче наш», канонічні слова (1995), переклад для 
мішаного хору для баса і фортепіано (2020). 
«Благослови душе моя, Господа» (1995) – версія 
частини Літургії №2 для меццо-сопрано і форте-
піано (2020). 
2 частини з Хорового циклу «Краю мій рідний», 
слова Б. Олійника (1998), переклад з мішаного 
хору для меццо-сопрано і фортепіано (2020). 
Виконання творів: 
Рапсодія «Думка» – Національна капела банду-
ристів, Національна Філармонія – 2017, 2016–
2017. 
А. Ведель-Л. Дичко – Концерт №2 «Тебе, Бога, 
хвалим» для солістів, мішаного хору та симфоні-
чного оркестру в Патріаршому соборі Воскресін-
ня Христового (травень 2018 р.), «Прем’єри сезо-
ну». 



Хоровий концерт «Пошани Сковороді», сл. А. 
Короліва для мішаного хору, 
«3 етюди зими» для сопрано та камерного оркес-
тру – в концертах фестивалю Київ-Музик Фест 
2018; 
Частини з «4 пір року» (варіант для дитячого 
хору) в Патріаршому Соборі (травень 2018, жов-
тень 2018). 
«Отче наш», «достойно єсть», «Благослови, душе 
моя, Господа», «Хваліте Господа» – у виступах 
комерного хору «Софія», хору Одеської Музич-
ної Академії ім. А. Нежданової, камерного хору 
«Хрещатик», хору хлопчиків Муніипальної ака-
демії Чоловічої хорової капели ім. Л Ревуцького 
на концертах ХХХVІІ Міжнародного фестивалю 
церковної музики (Хайнувка) – 2018. 
2019 рік – ювілейні концерти: концерт у велико-
му залі НМАУ (25 жовтня 2019 р.), концерт-
медіа-проект до 80-річчя «Ода музиці» (Велика 
концертна студія Українського радіо, 20 листопа-
да 2019 р.), концерт в аудиторії №36 НМАУ 
(листопад 2019 р.), «Урочиста літургія» у вико-
нанні хору «Київ», диригент М. Гобдич (костьол 
Св. Олександра, Київ, листопад 2019 р.); 
2020 рік 
-У вересні на ХХХІХ Міжнародному фестивалі 
Музики Церковної (Білосток Хайнувка-2020) 
були виконані: чоловічий хор «Пам’яті Пендере-
цького», «Велика ектенія» в концерті, присвяче-
ному Великому маестро, а також: «Благослови, 
душе моя, Господа» в інавгураційному концерті, 
присвяченому 90-літтю Р. Твардовського. Вико-
навці: польські хори. 
-26.09 на відкритті «Київ-музик-фесту-2020» в 
Колонному залі ім. М.В. Лисенка Національної 
філармонії України прозвучали «3 етюди зими», 
слова народні та І. Короліва для сопрано та каме-
рного оркестру. Виконавці: В. Туліс (сопрано) та 
Національний заслужений академічний симфоні-
чний оркестр України, диригент – В. Сіренко. 
-29.09 Прем’єра «Приснись», хоровий триптих на 
вірші В. Коломійця для тенора та мішаного хору 
a capella. Велика концертна студія Будинку зву-
козапису Українського радіо. Виконавці: акаде-
мічний камерний хор «Хрещатик», диригент – П. 
Струць.  
-04.11 в концерті-реквіємі «Пам’яті О. Тимошен-



ку» у Великому залі ім. Героя України Сліпака 
НМАУ ім. П. Чайковського були виконані части-
ни з Хорового циклу «Краю мій рідний», присвя-
ченого О. Тимошенку. Виконавці: академічний 
камерний хор «Хрещатик, диригент – П. Струць 
та Камерний дівочий хор Київської середньої 
спеціальної музичної школи ім. М.Лисенка, ди-
ригент – Ю. Пучко-Колесник.      
-05.11 в концерті, присвяченому пам’яті М. Креч-
ка, хором «Київської опери» виконаний хоровий 
твір «На човні» на слова Л. Українки, для соліст-
ки, хору та арфи, диригент – І. Маслєннікова. 
-25.11 в рамках фестивалю «Музичні прем’єри 
сезону» була виконана прем’єра «Київські аква-
релі» для камерного оркестру. Виконавці: Заслу-
жений академічний симфонічний оркестр Націо-
нальної радіокомпанії України, диригент – В. 
Шейко. 
Нотні видання: 
Л. Дичко. Хорові твори у двох випусках. Дрого-
бич : Посвіт, 2016; 
Л. Дичко. Симфонічні фрески «Джерело». Київ : 
Гроно, 2017; 
Л. Дичко. «Дві весняні акварелі» – журнал «Му-
зика», 2018 рік, №4. 
Л. Дичко. Intermezzo «Місячна фантазія», слова 
П. Мовчана, журнал «Музика», 2018 рік, №2. 
Леся Дичко «Романси, арії, пісні» у 2-х томах. 
Дрогобич : Посвіт, 2020. 
Керівництво асистентами-стажистами: Шинка-
ренко Вікторія, Кузьміна Анастасія. 
Більше 60 років творчої діяльності. 

45.  Сучасна музика: 
тенденції та 
концепти. 
Історія світової 
музики. 
Музична крити-
ка. 
Основи редагу-
вання та журна-
лістики. 
Практика журна-
лістики. 

Д’ячкова  
Олена  
Анатоліївна 

доцент кафедри 
історії світової 
музики 

вища, КДК,  
1993,  
ЗВ 813941, 
музикознавство, 
музикознавець, 
викладач, музич-
ний критик 

кандидат мистец-
твознавства, 
17.00.03  - Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
 «Метафора як 
фактор худож-
ньої активності 
музичного тво-
ру»,  
ДК 005401, 
12.01.00, 
виданий на 
підставі рішення 
президії Вищої 

Захищені дисертанти: 
1. Найдюк О.М.. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтвознавстваза спеці-
альністю17.00.03 – Музичне мистецтво. Тема: 
«Трансформаційні процеси у жанрах музичної 
критики (за матеріалами української преси 1990 - 
2005 років)», 2020 р. Диплом  ДК 057101 від 
02.07.2020 р., видоно на підставі рішення Атеста-
ційної колегії. 
2. Федерова І.Ф. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтвознавстваза спеці-
альністю17.00.03 – Музичне мистецтво. Тема: 
«World music: походження, особливості еволюції 
та сучасні модифікації явища», 2020 р. Диплом 
ДK 058204, від  26.11.2020 р., видоно на підставі 

Докторантура НМАУ 
2006 р. 
 
Участь у міжнародних 
симпозіумах: Рим, 
Вільнюс, Москва, Львів 

1,4,6,8,10, 
12,14,19 



атестаційної 
комісії України; 
 
доцент кафедри 
історії музики 
етносів України 
та музичної 
критики 
ДЦ 008518, 
23.10.03, вида-
ний на підставі 
рішення Атес-
таційної колегії 

рішення Атестаційної колегії. 
 
Публікації: 
Olena Dyachkova. Music Heritage of the Kultur-Lige 
// Music and Heritage in Europe/ Edited by European 
Music Council. Bonn, Germany, 2019. P. 56  - 63. 
Olena Dyachkova. Zur musikalischen Gestaltung von 
Babyn Jar// Musik und jüdische Kultur in der 
Ukraine: Gescheite – Transkulturation – Quellen. 
Sound heritage. Volume 2. Berlin 2017. P. 145 – 157. 
Дьячкова Елена Образ дворянской усадьбы в 
опере П.Чайковского «Евгений Онегин»// Чайко-
вский и XXI век: диалоги во времени и про-
странстве/ Редактор составитель В.Комаров. 
СПб. Композитор. 2017. С.195 – 204. 
Dyachkova Olena «The Role of Audiation in the 
Creative Practice of Valentine Silvestrov»// MiSC 
LMTA: 18th International Music Theory Conference 
"Principles of Music Composing: Links between 
Audiation and Composing". Lithuanian Academy of 
Music and Theatre, November 13-15, 2018, Vilnius. 
Відеозапис. [режим доступу] 
https://www.youtube.com/watch?v=6-5weV1oiJc 
Д’ячкова Олена. «Воля та традиції: виконавські 
інтерпретації «Поеми екстазу» О.Скрябіна другої 
половини XX – початку XXI сторіч»// Виступ на 
XX конференції Українського товариства аналізу 
музики "Інтерпретаційний потенціал музичного 
твору". 30 жовтня, 2020 року. . Відеозапис. [ре-
жим доступу] 
https://www.academia.edu/video/l8W0N1 
Д’ячкова Олена «Метафорізація жанрів академі-
чної музики у культурному просторі радянського 
періоду: Даніїл Хармс - Сергій Курьохін». Лекція 
в рамках вебінару Наукового товариства Інститу-
ту мистецтв Київського університету імені Бори-
са Грінченка на тему “Взаємопроникнення видів і 
жанрів мистецтва як тенденція розвитку сучасної 
європейської культури”, 26.10.2020. Платформа 
Google-met. Відеозапис. [режим доступу] 
https://www.academia.edu/video/lgYv5j 

46.  Сольний спів. 
Камерний спів. 
Підготовка 
методичного 
реферату. 
Підготовка 

Дяченко  
Олександр  
Миколайович 

завідувач кафе-
дри оперного 
співу, професор. 

вища, КДК,  
1983,   
ЖВ-І 032801, 
спів, 
оперний і конце-
ртний співак 

професор кафе-
дри сольного 
співу,  
12ПР 011429, 
25.02.16, вида-
ний на підставі 

Соліст Національної опери України з 1982 року. 
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творчого проек-
ту. 
Педагогічна 
практика. 

рішення Атес-
таційної колегії; 
 
Народний ар-
тист України 

47.  Фах. 
Педагогічна 
практика.  

Дубій 
Андрій  
Андрійович 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри баяна 
та акордеона 

вища, НМАУ, 
1998, 
КЗ 004978, 
баян, концертний 
виконавець, 
викладач 

- Баяніст Академічного оркестру народної та по-
пулярної музики Національного радіо та телеба-
чення України, 2002-2015 рр. 
 
Публікації: 
1) «Історія музичного мистецтва Стародавнього 
світу в сучасній нумізматиці як аспект музичної 
археології» // Виконавське музикознавство, 4-е 
видання. – Київ-Ніжин : ПП Лисенко М. М., 
2016. – С. 128–137. 
2)  «Історія музичного мистецтва Стародавнього 
світу в сучасній нумізматиці як аспект музичної 
археології» // Науковий вісник виконавського 
музикознавства, вип. 21. Київ-Ніжин: НМАУ, ПП 
Лисенко М. М., 2016. С.114-129. Доповнено ілю-
страціями. 
3) «Орган-портатив Леонардо да Вінчі як прооб-
раз сучасного акордеона» // Збірник матеріалів та 
тез ХІ-ї міжнародної науково-практичної конфе-
ренції «Народно-інсрументальне мистецтво на 
зламі ХХ-ХХІ століть» – Дрогобич : Посвіт, 
2017. – С. 52–56. 
4)  «Орган потратив Леонардо да Вінчі як прооб-
раз сучасного акордеона» // Науковий вісник 
Національної Музичної Академії України 
ім. П. І. Чайковського «Виконавське музикознав-
ство». Вип. 24.  Київ : НМАУ, 2018. – С. 119–121. 
Участь у концертних програмах Національного 
будинку органної музики. 

Асистентура-стажування  
НМАУ, 2002 р. 
 
Довідкапро відвідування 
під час навчання у 
НМАУ 
ім. П. І. Чайковського 
(1991-1998) ознайомчого 
курсу органа у проф. 
Булибенко Г. В., а також 
майстер класів видатних 
органістів, професорів 
вищих музичних шкіл : 
проф. Фердінанда Клін-
ди (Словакія), проф. 
Бернгарда Білетера 
(Швейцарія), проф. 
Иоганна Труммера 
(Австрія), проф. Крис-
тофера Стембріджа 
(Італія, Великобританія). 
 
НМАУ 
ім. П. І. Чайковського, 
авторське письмове 
посвідченняпрофесора 
Б. Біллетера (Швейцарія) 
про відвідання майстер-
класу 19. 09. 2017. 

1,8,14,19,20 

48.  Фах. 
Українська 
народна музична 
творчість. 
Народна музична 
творчість. 
Український 
традиційний 
спів. 
Сучасні пробле-
ми та методи 
етномузикології. 
Підг.маг.роб. 

Єфремов 
Євген 
Васильович 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
історії українсь-
кої музики та 
музичної фоль-
клористики 

вища, КДК,  
1975,  
Б-І 582670, 
музикознавство,   
музикознавець, 
викладач музич-
но-теоретичних 
дисциплін 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 - музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: 
«Вариантность 
и импрови-
зационность в 
фольклорном 
исполни-
тельстве (на 
материале тра-
диционной 

Захищені дисертанти: 
1. Пшенічкіна Г.М. Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Географічні межі регіональних традицій 
музичного фольклору на території правобережної 
Черкащини (за наспівами обрядових циклів)», 
2020 р. Диплом ДК 058202, від 26.11.2020 року, 
видано на підставі рішення Атестаційної колегії. 
 
Публікації: 
Зимові пісні. Колядки і щедрівки / Історія україн-
ської музики. – т.1 «Від найдавніших часів до 

Аспірантура, КДК,  
1983 р. 
 
Докторантура НМАУ, 
2006 р. 

1,6,8,9,10,14, 
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Керівництво 
аспірантами, 
докторантами. 

песенной лири-
ки Киевского 
Полесья)»,  
ИС 001919, 
24.01.90,  
виданий на 
підставі рішення 
ради при Київ-
ській державній 
консерваторії 
ім. П.І. Чайков-
ського; 
 
доцент кафедри 
історії українсь-
кої музики та 
народної твор-
чості 
ДЦ 004551, 
08.06.93, вида-
ний на підставі 
рішення вченої 
ради; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

ХVII століття». – Кн. 1 «Народна музика». – Київ, 
Видавництво ІМФЕ, 2016. – С.41-55; 
Веснянки / Історія української музики. – т.1 «Від 
найдавніших часів до ХVII століття». – Кн. 1 
«Народна музика». – Київ, Видавництво ІМФЕ, 
2016. – С. 56-73; 
Ритмокомпозиційна будова традиційних колядок 
і щедрівок – розмаїття і єдність / Проблеми етно-
музикології. Вип. 11. Серія «Словʼянська мелоге-
ографія». Кн. 5: Пісенна творчість періоду зимо-
вих свят. Типологія і мелогеографія. Київ. 2016.  
С. 8-14; 
Наспів “жниво-голосіння“ на Київському Поліссі 
/ Десята конференція дослідників народної музи-
ки червоноруських (галицько-володимирських) 
та суміжних земель (Львів, 21-23 квітня 2017 р.). 
Статті і матеріали. – Львів – 2017. – С. 217-224; 
Жанрово-обрядове попурі – унікальний пісенний 
зразок з верхів’їв Горині (у соавторстві з І. Те-
люх) / Проблеми етномузикології. Збірник науко-
вих статей. Вип. 13.– Київ. 2018. С. 206-220; 
Оприлюднені здобутки: 
«Чорнобильське Правобежжя Припяті». CD-
видання. – Аудіозбірник фольклорних творів, 
зібраних у фольклорних експедиціях (відбір, 
укладання матеріалів, наукова анотація та етног-
рафічна інформація Є. Єфремова). Видання Дер-
жавного наукового центру захисту культурної 
спадщини від техногенних катастроф. Київ. 2016 

49.  Аналіз музичних 
творів  
Основи науково-
дослідної роботи. 
Поліфонія. 
Семіотичний 
аналіз музичного  
Тексту. 
Керівництво 
магістерськими  
роботами. 

Жарков  
Олександр  
Миколайович 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
теорії музики    

вища, КДК,  
1991,  
ЗВ 813828, 
музикознавство,  
музикозна-
вець,викладач.   

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 музич-
не мистецтво, 
тема дис.: «Ху-
дожній переклад 
в музиці: про-
блеми і рішен-
ня»,  
КН 005623, 
30.06.94, вида-
ний рішенням 
вищої атеста-
ційної комісії 
України; 
 
доцент кафедри 
теорії музики,  

Захищені дисертанти: 
1. Шурдак М. І.   Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Камерно-інструментальна творчість 
Дьордя Ліґеті:взаємодія техніки композиції та 
формотворення», 2017 р.,  Диплом ДК 046698,  
від  
20.03.2018 р., видано на підставі рішення Атеста-
ційної колегії. 
2. Онищенко К. М. Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Остинато у музиці ХХ століття: поняття, 
специфіка, функції», 2019 р.  Диплом  ДК 054005, 
від 15.10.2019 р., видано на підставі рішення 
Атестаційної колегії. 
 

Київська муніципальна 
академія музики ім. Р. 
М. Гліера,  
Сертифікат учасника № 
132/20-13, що засвідчує 
участь  у ІІ  
Міжнародному науково-
творчому проекті  
«Музична  культура  
сучасності:  від науково-
го осмислення до  вико-
навської  
інтерпретації та імпрові-
зації»»  обсягом  90  
годин (3 кредити  
ECTS) 2 грудня–15 січня 
2015 року, Київ. 

6,7,10,11 



ДЦ 003516, 
21.12.01, вида-
ний рішенням 
Атестаційної 
колегії 

 
 

50.  Історія світової 
музики. 

Жаркова  
Валерія 
Борисівна 
 

завідувач  кафе-
дри історії сві-
тової музики, 
професор 

вища, КДК,  
1994, 
КМ 900624, 
музикознавство, 
музикознавець, 
викладач  

доктор мистецт-
вознавства,  
17.00.03 - 
Музичне мисте-
цтво, тема дис.: 
«Творчість 
Моріса Равеля: 
музичні тексти і 
комунікативний 
контекст»,  
ДД 008924,  
22.12.10,  
виданий на 
підставі рішення 
президії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
професор кафе-
дри зарубіжної 
музики                       
12ПР 008565, 
28.03.13, вида-
ний на підставі 
рішення Атес-
таційної колегії 
 
 

Захищені дисертанти: 
1. Менделенко Д.В. Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Камерно-інструментальна музика Ф. Пу-
ленка: особливості часової організації», 2017 р. 
Диплом ДК 045230, від 12.12.2017 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 
2. Лі Цін. Дисертація на здобуття наукового сту-
пеня кандидата мистецтвознавства за спеціальні-
стю 17.00.03. – Музичне мистецтво. Тема: «Ка-
мерно-вокальна творчість Клода Дебюссі : прин-
ципи роботи з поетичним текстом», 2018 р. Дип-
лом ДК 048767, від 23.10.2018 р., видано на підс-
таві рішення Атестаційної колегії. 
 
Публікації: 
Жаркова В. Французький музичний театр XVII 
століття: специфіка взаємодії французької та 
італійської традицій // Аспекти історичного му-
зикознавства – VII: Барокові шифри світового 
мистецтва : зб. наук. ст. / Харк.нац. ун-т мистецтв 
імені І.П.Котляревського. Харків : Видавництво 
ТОВ «С.А.М.», 2016. С.6-21  
Жаркова В. "История музыки" в пяти "прибли-
жениях", или несколько методологических заме-
чаний в эпоху высоких IP-технологий... // Київсь-
ке музикознавство. Культура та мистецтвознавс-
тво. Зб. статей. Вип.53 Київ. 2016. С.185-196. 
Жаркова В. Б. Сучасний курс історії музики: 
у напрямі до надлишкового… Часопис №3(36). 
2017. С.99-109. 
file:///D:/Downloads/Chasopys_2017_3_5 (1).pdf 
Valeriya Zharkova. The “Author's Word” in the 
Maurice Ravel’s Lyric Fantasy The Child and the 
Spells /Proceedings of the 2nd International 
Conference on Art Studies: Science, Experience, 
Education (ICASSEE 2018), volume 284. P. 485-
490. (Web of Science Core Collection) 
WOS:000530747100099 
ISSN: 2352-5398  
ULR: https://www.atlantis-

Аспірантура НМАУ, 
1998 
Участь у міжнародному 
симпозіумі:«Музика між 
автономією та функціо-
нальністю» (Київ, 2009). 
Проведення майстер-
класів для студентів та 
аспірантів музикознав-
чого факультету  Пари-
зького університету 
Сорбонна IV (2008, 
2011).  
Сертифікат про закін-
чення програми стажу-
вання в КІМ ім. Глієра у 
рамках міжнародного 
науково-творчого проек-
ту «Музична культура 
сучасності: від науково-
го осмислення до вико-
навської інтерпретації та 
імпровізації» 1.12.2018 – 
15.01.2019. 

1,3,4,6,7,8,10,
19 



press.com/proceedings/icassee-18/55908368 
Tableaux d'une Exposition de Modeste Moussorgski: 
les paramètres universels de la sonorité des voix  
d’images pittoresques de Victor Hartmann in : Music 
and the Figurative Arts in the Nineteenth Century 
edited by Roberto Illiano, (Speculum Musicae, 39), 
Turnhout, Brepols, 2020, Р.311-326. 
 ISBN 978-2-503-58951-0    
Zharkova Valeriya. Piano Concerto in G major by 
Maurice Ravel: games and revelations of the artist of 
the twentieth century in: Proceedings of the 4th 
International Conference on Art Studies: Science, 
Experience, Education (ICASSEE 2020). 
 DOI https://doi.org/10.2991/assehr.k.200907.052  
ULR: https://www.atlantis-
press.com/proceedings/icassee-20 
ISBN 978-94-6239-051-5 
ISSN 2352-5398 
Жаркова В. Екстази від краси… Україна на емо-
ційній карті життя Чайковського // Чайковський : 
Україна на карті життя та творчості. /ред.-упор. 
В. Жаркова. Київ, ArtHuss, 2020, С.25-41. 
Жаркова В. Метафізичні проєкції «життя звуку»  
в музиці Каї Сааріахо // Музичне мистецтво і 
культура. Науковий вісник ОНМА імені А.В 
Нежданової. 2020. Вип. 31. Кн.1. С. 5-19. 
ULR: http://www.music-art-and-
culture.com/index.php/music-art-and-culture-
journal/article/view/590 
DOI: https://doi.org/10.31723/2524-0447-2020-31-1-
1 
Музика Клода Дебюссі та Моріса Равеля: сучас-
ний досвід стильової ідентифікації // Науковий 
вісник НМАУ: зб. статей.  К. : НМАУ, 2021.  Вип. 
130. C.24-45. 

51.  Фах. Жукова  
Олена  
Августівна 
 

доцент 
кафедри камер-
ного ансамблю 

вища, НМАУ, 
2004,  
КВ 25267734, 
музичне мистец-
тво, 
концертний 
виконавець, 
артист камерного 
ансамблю кон-
цертмейстер, 
викладач 
 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 – музи-
чне мистецтво,  
тема дис.: 
«Фортепіанна 
творчість 
Ф. Пуленка у 
контексті фран-
цузьких клавір-
них традицій», 
ДК 054956, 

Публікації: 
Жукова О. Historically Informed Performance in 
Today’s Ukrainian Culture  Kyiv-Mohyla 
Humanities Journal  №6 (2019) 
http://kmhj.ukma.edu.ua/article/view/189072/188511 
Жукова О.Мультидисциплінарний концерт у 
сучасному комунікативному контексті,  Жур-
нал “Образ” (Суми) 2019. Vol.1 (30). P 6–15
 http://obraz.sumdu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Zhukova_6_15.pdf 
Жукова О. Тріолі та їх контекст у нотному записі 
епохи бароко. Питання інтерпретації Київське 

Асистентура-стажування  
НМАУ, 2007 р. 
 
Удосконалення навчаль-
ного процесу в світлі 
вимог Болонської декла-
рації, Інститут післядип-
ломної освіти 72 год., 4 
червня 2005 р.). 
 
 Майстеркла-
си/стажування в Україні 

1,7,8,10 

http://kmhj.ukma.edu.ua/article/view/189072/188511
http://obraz.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Zhukova_6_15.pdf
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14.10.09, вида-
ний на підставі 
рішення прези-
дії  Вищої атес-
таційної  комісії 
України; 
 
доцент кафедри 
камерного ан-
самблю 
12 ДЦ 045802, 
25.02.16, вида-
ний на підставі 
рішення Атес-
таційної колегії 
 

музикознавство Культурологія та мистецтвознав-
ство до 150-річчя КІМ ім.Гліера. Випуск 55, 2017 
https://studfile.net/preview/8134428/ 
Жукова О. «Орнаментика у клавірних творах 
доби бароко: питання нотації». Українське музи-
кознавство 2018. Вип.44, С. 20-30. 
http://musicology.com.ua/article/viewFile/152524/15
2573 
Жукова О. Appoggiatura як елемент музичної 
тканини: частина мелодії чи прикраса? Виконав-
ський аспект. Українське музикознавство, 2019, 
Вип.45. C.7-18 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK
Ewj7j5zpm8XrAhXuxIsKHeWnCbgQFjAAegQIAx
AB&url=http%3A%2F%2Fmusicology.com.ua%2F
article%2Fdownload%2F189926%2F199224&usg=
AOvVaw2-GnwQxP7IB0c7dGyxgnc- 
Жукова О. Клавірні традиції у французькій музи-
чній культурі першої половини ХХ століття: 
комунікативний аспект Науковий вісник На-
ціональної музичної академії України імені П. І. 
Чайковського 2019. Вип. 125 С. 30-40 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiqguntm8XrAh
VtwIsKHY-
IBoQQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fna
ukvisnyknmau.com.ua%2Farticle%2Fdownload%2F
188950%2F189509&usg=AOvVaw3Wk0GeeHRB
UWRxmcTGQcMR 
Zhukova O. Ukrainian baroque instrumental 
music in the context of European culture Notes 
Muzyczny (Польща) 2020; 1 (13): 125-141 
https://notesmuzyczny.pl/resources/html/article/detail
s?id=204900 
Zhukova O. Characteristics of Historically-Informed 
Performance of the Mozart Sonatas for violin and 
piano. The International Journal of Applied Arts 
Studies (Іран) 4 (2) (2019) 13–18 
http://www.ijapas.org/index.php/ijapas/article/view/2
54 
аудіо- та відеовори, передачі (програми) органі-
зації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, 
концертні програми (сольні та ансамблеві): 
 
Концерти: 
2021: 

та за кордоном: Кетіла 
Хаугзанда, Жака Ога, 
Владислава Клосевича, 
Марека Топоровскі, 
Ельжбети Стефаньської, 
Бернгарда Білітера, 
Мишеля Ульмана, Алін 
Зільберайх, Крістофера 
Стембриджа, Коліна 
Бута и Керол Черазі 
(клавесин), Фредеріка 
Агесі, Філіппа Бьянконі, 
Терез Дюссо, Філіпа 
Антремо, Бернда Гьецке, 
Джея Готліба, Михайла 
Аркадьєва, Ноеля Лі 
(фортепіано); Міхала 
Каньки, Марчина Сеняв-
ського, Гжегожа Котова, 
Алексіса Гальперіна, 
Шмуля Ашкеназі, Діани 
Лігеті, Роберта Кулека 
(камерний ансамбль). 
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21.01 Національна Філармонія України «Київські 
солісти» партія контінуо у творах Вівальді та ін. 
28.02 Варшава, Концертний зал «Фридерик» 
Сольний концерт (клавесин) у межах Міжнарод-
ного дня старовинної музики (РЕМА).  
Прем’єра відеокліпа «Музика зустрічає архітек-
туру» у межах Міжнародного дня старовинної 
музики (РЕМА). 
28.02.2021 Міжнародна конференція кафедри 
камерного ансамблю НМАУ з доповіддю «Баро-
кові аутсайдери камерного репертуару». 
4,5,7 березня Варшава запис компакт-диску ка-
мерної музики польських композиторів «Загуб-
лені скарби» 
14 НМАУ Відвідала майстеркласс 
Б. Монсенжона. 
Квітень Участь у Бароковому фестивалі у 
м.Щавно-Здруй з двома програмами (прем’єра у 
кінці березня). 
15-16 травня Участь у Днях Європи в Україні у 
складі камерного ансамблю «Київські солісти» 
(диригент К.Карабиць, партія в оркестрі)  
8 травня 2021 Зйомка музичного відеокліпу у смт 
Вищеольчедаїв з метою привернути увагу до 
занедбаної пам'ятки історії та архітектури- сади-
би Нафтули Когана, де здійснювалася зйомка.  
2020  
26.01– Варшава, Костел Творчих Спільнот Соль-
ний концерт (клавесин) «Тайна Клавесину». 
3-7.02 м.Еде, Нідерланди навчання у «Академії 
Тона Коопмана» 
27.02 Національна Філармонія України «Київські 
солісти» партія контінуо у творах Вівальді тощо. 
Концертний тур з І. Бондаренко (скрипка):  
28.02 Німеччина концерт, м. Весселінг  
1.03 Концерт Варшава «Новий світ музики» 
ArtNouveauandTango 
2.03 КонцертВаршава «Пром» Art Nouveau and 
Tango 
4.03КонцертКраковМузейяпонськоїкультури 
«Мангга» Art Nouveau and Tango 
7.03 Лютеранська кірха «Київські солісти» партія 
контінуо у творах Вівальді тощо 
14 августа ефір НРКУ (ведуча Н. Попудрібко) 
Тур містами Польщі з проектом «Втрачені скар-
би» у складі тріо з польськими музикантами: 
18 Люблін, Філармонія 



19 Казімеж-Дольний, Синагога 
20 Радом Палац Культури 
23-26 вересня Участь у майстеркласах з бароко-
вого вокалу П. Коой та О. Пасічник у якості ко-
репетитора (концертмейстера) м. Щавниця 
(Польша) 
Жовтень 10-11 ДЗЗ запис до фонду Нац. радіо 
Подвійний концерт Й. С. Баха (партія контінуо) 
24. Національна Філармонія України «Київські 
солісти» партія контінуо у творах Вівальді тощо. 
Листопад 6 Моцарт «Дон Жуан» (в ролях – 
А. Бондаренко, А. Гонюков партія контінуо 
(Муніципальний оперний театр для дітей та 
юнацтва); 7 Українсько-німецький проект 
OpenOpera «Бах єднає» (партія клавесина, ВЕли-
кий зал НМАУ); 19 Звітний концерт класу клаве-
сина КМАМ Глієра; 24 НФУ Концерт з творів 
Вівальді: партія контінуо (Київський камерний 
оркестр); 26 НМАУ у складі ансамбля «Київські 
солісти»: партія контінуо у творах Й. С. Баха. 
30 Малий зал НМАУ, Концерт Віденської класи-
ки (Проект кафедри камерного ансамблю «Всі 
Сонати Бетховена») Бетховен Соната для скрип-
ки і фортепіано №6. Партія фортепіано. 
3.12 Національна Філармонія України «Київські 
солісти» партія контінуо у творах Вівальді та ін. 
13.12. Будинок вчених. Майстер-клас 
В. Соколова (слухач). 
2019 
26.01 НФУ Концертна постановка опери Моцар-
та "Дон Жуан", соліст – переможець конкурсу 
Cardiff singer Андрій Бондаренко (концертмейс-
тер, партія контінуо)  
27.01 Музей Ханенків Концерт старовинної му-
зики "Rameau VS Scarlatti" (автор проекту та 
виконавець)  
4.02. НФУ "Пори року" у складі ансамблю "Київ-
ські солісти"(партія контінуо)  
15.02 Ефір на радіо «Культура» з Н.Попудрібко. 
21 і 28.02 Бах Сонати для клавесина та скрипки (з 
Є.Кострицьким)  
1.03 Будинок Архітектора  "Марко кон-
церт""Пори року"(партія контінуо)  
30.03 Лекція "Історічно-інформоване виконавст-
во у класі камерного ансамблю"  у межах лекцій-
ного курсу Т.Л.Моргунової Заплановані:   
17.05 Пуленк "Сільський концерт" Великий зал 



НМАУ у межах ПуленкФЕСТ 
23.05 "Майстер Клас" Концерт старовинної бри-
танської музики з Т.Журавель (сопрано)  
26.05 НФУ "Коронаційна меса" Моцарта (партія 
контінуо).  
4-9.06 Концерти в межах фестивалю Одесса 
Классік: Бах Сонати для клавесина та скрипки (з 
Є.Кострицьким), партія контінуо у складі ансам-
блю «Артехатта» Мирослави Которович. 
12.06 Будинок актора, Вівальді «Пори року» у 
складі ансамблю «Київські солісти». 
2.08 Участь у радіо-ефірі Радіо Культура. 
15.08 НФУ Пуленк «Сільський концерт» з оркес-
тром під орудою І.Палкіна. 
17 і 18 участь у фестивалі «Музика старого Льво-
ва» з циклом 6 сонат Й. С. Баха для скрипки і 
клавесину. 
27-31 участь у майстеркласі зі старовинної музи-
ки «Музичні делікатеси/смаколики»; два виступи 
у концертах Палацу м.Кунін. 
19 вересня Сольний концерт клавесинної музики 
(Red Sox) 
26 вересня Авторський проект Скарлатті VS Рамо 
(Лютеранська церква): концерт клавесинної і 
вокальної музики бароко за участі Ірини 
Ушаньової-Рудько 
1.10 Музей історії Києва, благодійний виступ у 
межах Виставки живопису (Twoviolins, концерт-
мейстер). 
5.10 «Пори року» у складі ансамблю «Київські 
солісти» Лютеранська церква 
Запис творів Ребікова за участі Ірини Ушаньової-
Рудько для Сорбонни (автор проекту В.Жаркова). 
17.10 Луцьк Лекція та майстер-клас з питань 
виконання старовинної музики. 
21.10 концерт класу клавесина КМАМ ім. Глієра. 
26.10 Концерт старовинної музики у складі анса-
мблю «Київські солісти», партія контінуо. Дніп-
ро. 
27.10 музей Ханенко авторський проект let's play 
baroque з А.Павловим, скрипка. 
30.10 Острог. концерт на честь відкриття нового 
корпусу Острозької академії у складі ансамблю 
«Артехатта», партія контінуо. 
9.11 НФУ віолончельна пектораль у складі анса-
мблю «Київські солісти», партія контінуо 16-
17.11 участь студентських ансамблів у концерті 



Віденських класиків, 
15-17 КМАМ Гліера, Міжнародний проект: май-
стер-класи, інтерв'ю і концерт польського клаве-
синіста В.Клосевича. 
20.11 Конференція КМАМ Глієра. 
24.11 Концерт (приватний салон): музика доби 
бароко, тріо-сонати і арії з репертуару співаків-
кастратів. 
26.11 Великий зал НМАУ Концерт старовинної 
музики у складі ансамблю «Київські солісти», 
партія контінуо. Проект О.Пірієва «Музичні 
подорожі світом» 
15.12 Участь в концерті класу А. Малахова 
(скрипка) з творами Стравінського і Колодуба. 
24-27 Майстер клас Іллі Короля (слухач) 
2018. Січень14 3 і 8 сонати Бетховена у музеї 
Ханенків у складі ансамблю Арт-Оферторіум. 
21 Музей історії Києва виступ у складі ансамблю 
Фрески (клавесин). 
Лютий18-24 Концертний тур містами Південної 
Кореї (Сеул, Каннин, Пхенчхан) Yongsan Art 
Hall, Олімпійське селище, тощо – 8  концертів. 
Березень6 Вінер-Нойштадт Praffkirche St. Anton 
Концерт камерної музики у складі скрипка, 
віолончель, фортепіано. Партія віолончелі-
випускник НМАУ Є.Печніков; 9 Концерт форте-
піанного дуету з А.Хмарою Fiori Musicali малий 
зал НМАУ.; 16 Дім вчених, 28 НФУ участь у 
Звітному концерті КІМ Гліера під орудою 
В.Протасова (О.Злотник, концерт для труби з 
оркестром, партія фортепіано); 17 Новий Акро-
поль Концерт клавесинної музики за участі сту-
дентів класу клавесина Глієра; 20, Житомирська 
філармонія, 23 НФУ: партія у Симфонії 
Г.Канчелі під орудою В. Протасова. 
Квітень27. Національний музей «Чорнобиль». 
Партія фортепіано у складі дуету зі скрипкою при 
використанні єдиної скрипки, вцілілої в Хіросімі, 
в пам'ять про постраждалих; 29 концерт у музеї 
Ханенко у складі дуету Клавесинів з Н.Фоменко. 
Травень4 участь студентів у концерті класу 
Н. Базіної та Н. Водолєєвої (квартет 2 курсу). 
18 Айова-сіті, США Концерт старовинної музики 
у складі камерного ансамблю, запис компакт-
диску жінок-композиторів. 
29 концерткласу Ornament art space (бакалаври) 
31.05 НФУ Участь в концерті з нагоди річниці 



травневої Революції Аргентинської республіки у 
складі дуету Two violins.  
4.06 концерт класу Ornament art space (магістри). 
24.06 концерт у музеї Ханенко у складі дуету 
Клавесинів (музика бароко). 
9.9. In jazz: Виступ у складі дуету зі скрипкою 
(проект  Twoviolins) 
Концерти у складі проекту "Джаз UA  і музика 
Аргентини" у складі дуету зі скрипкою (проект  
Twoviolins) та джазового тріо (Аргентина): 
2.10 м. Посадас (Буенос-Айрес, Аргентина) 
4.10.Asujazz Festival International de Jazz de 
Asuncion (Парагвай) 
9.10 Barocka (Буенос-Айрес, Аргентина) 
10.10 Thelonius Club (Буенос-Айрес, Аргентина) 
26.10 Запорізька філармонія Сольний концерт 
"Код бароко" (клавесин) 
28.10 Участь у концерті пам’яті Ірини Ліпатової у 
складі фортепіанного дуету  Fiorimusicali. 
13.11 Малий зал НМАУ Виступ у концерті 
пам’яті Зейдліса у складі дуету зі скрипкою (про-
ект Twoviolins) 
18.11 Музей Ханенків Концерт "Дебют клавеси-
ну" за участі випускників класу клавесина та 
студентів КІМ Гліера. 
22.11 Концерт клавесинної музики на відкритті 
Днів Британського кіно (к-р «Київ») 
2.12 Одеса Участь у концерті проекту 
«В.Соколов та його друзі», Urbanmusichall. 
11.12 Музей літератури України, проект Кирила 
Стеценка "999 - ЗОЛОТА АУРА БАРОКО" (пар-
тія клавесина) 
13.12 Національна філармонія України, проект 
Кирила Стеценка "999 - ЗОЛОТА АУРА БАРО-
КО"(партія клавесина) 
18.12 Новорічний Концерт у Посольстві Швей-
царії (У складі проекту TwoViolins, партія форте-
піано). 
19.12 Участь у благодійному концерті (Центр 
дитячої кардіології та кардіохірургії, у складі 
проекту TwoViolins, партія фортепіано. 
2017 
Січень 14, 28 Виступи у музичній вітальні театру 
“Сузір’я” 
27 Малий зал НМАУ Відділ концерту у ансамблі 
з Ганною Хмарою (2 фортепіано) 
Лютий 11, 18, 25 Виступи у музичній вітальні 



театру “Сузір’я”; 24 Виступ у складі студентсько-
го оркестру під орудою І.Пучкова (Малий зал 
НМАУ. Клавесин, інструментальні та вокальні 
твори доби бароко); 24 лютого Клас клавесину 
КІМ Гліера виступав у прямому ефірі радіо 
“Аристократи” (авторський проект викл.Жукової 
за участі студентів Кокошинського, Мужевської).  
Березень 4, 11, 18, 19, 25 Виступи у музичній 
вітальні театру “Сузір’я”; 11 Національний Му-
зей Чорнобиля Концерт з Іллєю Бондаренко та 
аргентинською оперною співачкою Наталі Леме-
рсіер (сопрано) в межах Року Японії в Україні на 
відкритті міжнародної виставки "Окіагарі кобоші 
для Фукушіми: солідарність від України" в підт-
римку потерпілих від Великого східнояпонського 
землетрусу та аварії на АЕС "Фукушіма-1" до 6 
річниці трагедії. Проект в Україні презентував 
його натхненник дизайнер Кензо Такада; 14 пря-
мий ефір на Фейсбук з журналістом В. Петровим 
у складі дуету скрипка та клавесин (Вівальді, Бах, 
Телеман); 17 Авторський проект: сольний кон-
церт-лекція (клавесин) у “Новому Акрополі” 
28 Музей Лисенка, програма “Італія Abovo”: 
Виступ з К. Стеценком (клавесин); 31 Національ-
на  філармонія України: програма “Італія Abovo”: 
Виступ з К.Стеценком, 
А.Полуденним,Т.Яницьким (клавесин) 
Квітень 5 Концерт у Музичній вітальні Універ-
ситету у складі студентського оркестру НМАУ 
під орудою Ігоря Пучкова (партія контінуо, 3 
частина Концерту Баха ре мажор з оркестром). 
6 Виступ у благодійному концерті на користь 
постраждалих від АТО, 3 частина Сонати 8 для 
скрипки і фортепіано Бетховена (партія скрипки 
– О.Стицюк). Будинок Архітектора.  
8, 9, 29 Виступи у музичній вітальні театру “Су-
зір’я” 
9 Малий зал НМАУ концерт класу камерного 
ансамблю; 22 малий зал Палацу “Україна”, партія 
клавесина у складі оркестру “Янж-френдс”  
23 Концерт у Музеї Ханенків, партія клавесина у 
складі ансамблю “Арт-Оферторіум” (Перголезі, 
Гендель); 27 Новий Акрополь Концерт класу 
клавесина; другий відділ – виступ з 
А.Дзегановським (скрипка)  
Травень 6, 20, 27 Виступи у музичній вітальні 
театру “Сузір’я”; 9 прямий ефір на ТВ у складі 



ансамблю Арт-Оферторіум , ведуча О. Діброва  
13 Концерт у Музеї Києва, партія клавесина у 
складі ансамблю Арт-Оферторіум; 15 НФУ Пар-
тія органу та хвиль Мартено у творах Мессіана та 
Гуно (дир.Р.Кофман); 18 3 премія конкурсу “Ка-
штановий рояль” у фортепіанному дуеті з 
Г.Хмарою 
19 Концерт у Музеї історії Києва: вокально-
інструментальна програма З В.Мітряєвим та 
Г.Ходаківською “У ритмі танцю” ; 21 Дім пись-
менника Сонати Бетховена з А.Дзегановським 
26 Новий Акрополь Концерт бакалаврів класу 
камерного ансамблю  
Червень2 премія  Конкурсу Ардженто (Італія) у 
фортепіанному дуеті з Г.Хмарою; 8 Концерт 
камерно-вокальної музики в домі культури Май-
стерклас “Танок обабіч Пиренеїв” (партія форте-
піано); 10 и 17 Виступи у музичній вітальні теат-
ру “Сузір я”; 14 Ювілейний Концерт у Будинку 
актора: партія клавесину у складі ансамблю “Арт-
Оферторіум”; 14.7 Виступ у музичній вітальні 
театру “Сузір я” 
24.7 Резиденція Посла Аргентини –Танго Пьяц-
цолли, Коломийка Вериківського у складі дуету 
зі скрипкою (І.Бондаренко) 
25.08 Майстеркласи Утрехт Пьєр Антай (активна 
участь, клавесин); 16 і 23 Виступи у музичній 
вітальні театру “Сузір я” 
24 Музей Ханенків, Концерт Сонат (7, 10) та 
Варіацій Бетховена для скр.і фп. з 
А.Дзегановським; 29 Виступ у складі Оркестра 
НФУ (дир.Р.Кофман. твори Сильвестрова) 
Жовтень 5 Луцька філармонія Концерт вокальної 
музики з В.Мітряєвим і Г.Ходаківською (партія 
фортепіано); 7, 21, 29 Виступи у музичній віталь-
ні театру “Сузір я”; 11-18 м. Буенос-Айрес, Арге-
нтина 18 концерт в Міністерстві закордонних 
справ у складі дуету зі скрипкою (проект  Two-
violins); 22 Музей Ханенко, спільний виступ зі 
студентами свого класу камерного ансамблю 
НМАУ (Я. Стадник та інші), твори Баха, Рамо, 
Генделя);  
28 Салон Бехштейн, твори бароко з В. Симчич 
(клавесин); 1.11 Концерт Кафедри кам.анс. 
Виступ на Концерті пам’яти Рябова у складі 
фп.дуету; Виступ на Концерті у КМДА Памяти 
Гаврилишина; 4. Виступ на Концерті пам’яти 



Рябова у складі фп.дуету; 18 соло суз 
19 НФУ Партія в оркестрі у складі ансамблю 
“Артехатта”; 28 НФУ Партія в оркестрі у складі 
студентського оркестру (дир.І.Пучков, 
сол.О.Ривняк); 5 Львов прямий ефір радіо “Ско-
ворода”; Концертний тур  JazzUA у складі дуету 
зі скрипкою (проект  Twoviolins) та джазового 
ансамблю; 10 Харків Клуб “Артерія” 
11.12 Прямий ефір на телеканалі “Прямий” 
12.12 Київ, Карібеан клаб  
14 Лютер.Церква камерна музика доби бароко, 
солістка Ларікова 
15.12 Ефір Радіо Аристократи 
16.Чернігів JazzUA у складі дуету зі скрипкою 
(проект  Twoviolins) та джазового ансамблю 
17.Дніпро Філармонія JazzUA у складі дуету зі 
скрипкою (проект  Twoviolins) та джазового ан-
самблю; 18 Благодійний концерт на підтримку 
будинку ЛеонтовичаJazzUA у складі дуету зі 
скрипкою (проект  Twoviolins) та джазового ан-
самблю; 20 Львів Фест Репаблік JazzUA у складі 
дуету зі скрипкою (проект  Twoviolins) та джазо-
вого ансамблю; 27. інтерв’ю для телеканалу Mez-
zo; 14.1. 3 і 8 сонати Бетховена у Будинку Пись-
менників 
2016 
10.01. Концерт барокової музики ”Різдвяні кон-
церти”, Будинок Архітектора у складі ансамблю 
“Amicorum” 
15.01 Дім культури “МайстерКлас” Виступ у 
складі камерного ансамблю “Оферторіум”  
17.01 Музей Ханенко Виступ у складі камерного 
ансамблю “Оферторіум”  
21.01 Партія у оркестрі НФУ (дир.В.Протасов) 
25.03 НФУ “Пори  року”: партія basso continuo у 
складі камерного ансамблю “Артехатта”  
Щомісячні виступи у театрі Сузір’я.  
Лютий25.02 НФУ партія basso continuo (соло в 
оркестрі) у складі анс. “Артехатта”. Солісти Су-
сана Чахоян, Мирослава Которович,  А.Ільків.  
Березень20.03 НФУ Партія підготовленого фор-
тепіано та клавесину у складі Київського камер-
ного оркестру (дир. Р.Кофман) А.Шнітке 
“Concerto grosso #1”; 25.03 НФУ “Пори  року”: 
партія basso continuo у складі камерного ансамб-
лю “Артехатта”  
Щомісячні виступи у театрі Сузір’я.  



Абсолютна перемога у номінації “Фортепіанний 
ансамбль” Міжнародного музичного інтернет-
конкурсу (Сербія, Березень 2016) 
26.03 Нац.будинок вчених Концерт барокової 
музики у складі тріо: флейта - Антон Панькін, 
віолончель - Олена Мітрохова, клавесин (Олена 
Жукова). 
Квітень 1.04 участь у складі Симфонічного орке-
стру НФУ (Дядюра) Прокоф‘єв Ала и Лоллій, 
Грабовський; 8 і 10 виступи у театрі Сузір’я.  
10.04 Виступ у складі Київського камерного 
оркестру (Кофман); 11 Концерт класу у М.залі 
НМАУ; 15 Планетарій Виступ у складі камерно-
го ансамблю “Оферторіум”  
Червень3.06 Музей Будинок Петра 1 Сольний 
концерт (клавесин) за участі Артема Дзегановсь-
кого (скрипка) та Олександра Хорольського (віо-
ла да гамба); 10, 11 виступи у театрі Сузір’я 
12 НФУ партія клавесину у творах Вівальді,  
Кореллі Перселла (дир.Кофман) 
Вересень8, 9, 11 виступи у театрі Сузір’я 
18 Музей Ханенко Виступ у складі камерного 
ансамблю “Оферторіум”  
28.м.зал Виступ у складі дуету з Г.Хмарою 
Жовтень 9 Харківські асамблеї Концерт у двох 
відділах у складі дуету з Г.Хмарою 
22 участь у концерті викладачів НМАУ  
30 НФУ партія basso continuo у складі камерного 
ансамблю “Артехатта”  
Листопад 1 Виступ на Ювілейному концерті 
І.М.Рябова з твором Станковича у складі дуету з 
Г.Хмарою; 5 і 6 – Бровари, участь у журі Міжна-
родного фестивалю-конкурсу дитячої і юнацької 
творчості International Charity Festival Inna-
Brovary; 12,13, 24 і 26 Виступи у муз.вітальні 
театру Сузір я. 
2017 рік Вийшов Компакт-диск “Таїна клавеси-
на” 
2016-2021 музичні відео концертів, лекцій, ви-
ступів в Україні та за її межами: 
https://www.youtube.com/watch?v=qrwDrhOEbk8 
https://www.youtube.com/watch?v=xEsh1sRCNmE 
https://www.youtube.com/watch?v=up7UpAV00wA 
https://www.youtube.com/watch?v=-
JXW1Q8YfHc&t=32s 
https://www.youtube.com/watch?v=Ki_utMtiL_c&t
=2403s 
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https://www.youtube.com/watch?v=cprHACn8x4E 
https://www.youtube.com/watch?v=hFXp3UvZ9a8
&t=5s 
https://www.youtube.com/watch?v=eAKnU0dbGcI 
https://www.youtube.com/watch?v=DnvnRGA-AfU 
https://www.youtube.com/watch?v=ep3PJH6G0vg 
https://www.youtube.com/watch?v=nJkByQx58-E 
https://www.youtube.com/watch?v=iyJNJcbgdWI 
https://www.youtube.com/watch?v=A9KNYm71lBc 
https://www.youtube.com/watch?v=AGpL00eSYV4 
https://www.youtube.com/watch?v=KxrNTkKSDA8 
https://www.youtube.com/watch?v=tYoQ8W3GbX
Q 
https://www.youtube.com/watch?v=95sbKX49kE4 
https://www.youtube.com/watch?v=7Yx7C_libbE&t
=108s 
https://www.youtube.com/watch?v=QrWZjZ2QF6c 
https://www.youtube.com/watch?v=Wzx4u2GQTT8 
https://www.youtube.com/watch?v=bZQMk9RVsz0 
https://www.youtube.com/watch?v=f4QtkAm17XY 
https://www.youtube.com/watch?v=cM3zlC3Xom0 
https://www.youtube.com/watch?v=mYRWOkfocP
A 
https://www.youtube.com/watch?v=EiU8KDYJIaU 
https://www.youtube.com/watch?v=YbqmDRxRvP4 
https://www.youtube.com/watch?v=3JMqLqbzCZsht
tps://www.youtube.com/watch?v=7shtqXnNq-
Y&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8
C&index=1 
https://www.youtube.com/watch?v=dGAhofHbYSw
&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C
&index=2&t=583s 
https://www.youtube.com/watch?v=S5-
tiswa154&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4
N4s0A8C&index=3https://www.youtube.com/watch
?v=9vZEHctsTUw&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4
coSeop4N4s0A8C&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=2PRw-
tHmlEA&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N
4s0A8C&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=LtD93J3PM50&
list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&
index=21&t=2766s 
https://www.youtube.com/watch?v=fA9seWfCrTE&
list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&
index=20 
https://www.youtube.com/watch?v=Wfb8UrkjQac&l
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https://www.youtube.com/watch?v=ArcCrQFYY5w&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=atSu1dDLee0&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=atSu1dDLee0&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=atSu1dDLee0&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Seoc__6K2Kw&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Seoc__6K2Kw&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Seoc__6K2Kw&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=6TGlOJeG4rY&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=6TGlOJeG4rY&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=6TGlOJeG4rY&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=iIyVDIdAI58&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=iIyVDIdAI58&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=iIyVDIdAI58&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=vLNIaasU9iU&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=vLNIaasU9iU&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=vLNIaasU9iU&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=wOxPy4cpEps&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wOxPy4cpEps&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wOxPy4cpEps&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=-XjDlApX1xM&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-XjDlApX1xM&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-XjDlApX1xM&list=PL_ftotmRNOvgwvFLdC4coSeop4N4s0A8C&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CMydGUOfYiA&t=1428s
https://www.youtube.com/watch?v=CMydGUOfYiA&t=1428s


Композиція, 
синтез та оброб-
ка звуку за 
допомогою 
комп’ютера. 
Основи електро-
акустичної 
композиції. 
Робота над 
електроакустич-
ним твором. 
Комп’ютерний 
аналіз музичних 
текстів. 

Алла  
Леонідівна 

має вченого 
звання доцента 
кафедри компо-
зиції, інструме-
нтовки та музи-
чно-
інформаційних 
технологій  

1990, 
ЗВ 813873; 
композиція, 
композитор, 
викладач теоре-
тичних дисцип-
лін 

«Українська електроакустична музика: істо-
рія і сучасність»,“Часопис”, 2016 число 4 
(29) 
Alla Zagaykevych, Suchenacheinereigenen-
Sprache. ElektroakustischeMusik/ MusikTexte 
148 – Februar 2016 
Оприлюднені здобутки: 
- 2016 PunctumReditum for Clarinet, Violin, 
Accordion and Electronic (to poetry by Bertolt 
Brecht and SergiyZhadan), 15’ 
-2017 Inner Voices of Violin for 2 Violins and 
Electronic (dedicated to IrvyGetlis), 12’  
Music for film “DUDYNOK SLOVO, 60’  
MISTO for Soprano and Electronis (to texts by 
M.Semenko), 8’ 
-2018 Music for theatrical performance The 
Princess and the Swineherd by Anderson in the 
first Ukrainian theater, 70’ 
- 2019 opera VYSHYVANYI (libretto Ser-
giiZhadan)   
White Noise – multi channels installation (col-
laboration with Katia Shkolnik, GB)  
Installation “Kirakiralina” for VUFKU exhibi-
tion at Dovzhenko Centre  
Music for film “ShturmoviNochi” , 60’ (electro-
acoustic performance) 
- 2020 Music for film “Man from Aran”, 70’ 
(electroacoustic performance) 

IRCAM- Інститут коор-
динації музики та акус-
тики при Центрі Ж. 
Помпіду. 
 
Участь у міжнародних 
фестивалях: 
«Resonance” (Краків, 
жовтень 2013). 
 
«"Across borders. In 
between of musical East 
and West"  (Познань, 
листопад 2013). 

53.  Фах. 
Педагогічна 
практика. 
Ансамбль. 
Підг.маг.роб. 
Методика  
викладання 
фахових дисцип-
лін в ВНЗ. 
Методика і 
теорія виконавс-
тва. 
 

Заєць  
Віталій  
Миколайович 

доцент, який  
не має  
вченого звання 
доцента кафед-
ри баяна та 
акордеона 

вища, НМАУ, 
1997, 
ЛД 012360, 
баян, концертний 
виконавець, 
викладач. 
 
Свідоцтво В2 
№016/18 
 

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 – музи-
чне мистецтво,  
тема дис.: 
«Науково-
практична шко-
ла 
М.А. Давидова, 
як феномен 
формування 
виконавської 
майстерності 
баяніста»,  
ДК 006908, 
17.05.12, вида-

Концерти: 
1. Особливості баянно-акордеонного мистецтва в 
контексті візуалізації сценічного виступу. Науко-
вий вісник Національної Музичної Академії 
України ім. П. І. Чайковського «Виконавське 
музикознавство». – Вип. 23. – Київ : НМАУ 
ім. П. І. Чайковського, 2017.– С. 147 – 168. 
2. Musicianstyle: dialecticandpolylecticofperform-
ingcreativity. Вісник Національної академії керів-
них кадрів культури і мистецтв :наук. журнал. 
Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 1. – С. 313 – 316. 
3. Style of musician’s performance as self-
determination of confidence. Музичне мистецтво 
ХХ–ХХІ столітя – історія, теорія, практика : збір-
ник наукових праць інституту музичного мистец-
тва Дрогобицького державного педагогічного 

Асистентура-стажування  
НМАУ, 2002 р. 

1,3,8,14,19 



ний на підставі 
рішення Атес-
таційної колегії 

університету імені івана франка конференції 
(ДДПУ ім. І. Франка, 08.12.2017) – Дрогобич–
Кельце–Каунас–Алмати – Баку: Посвіт, 2019.  
Вип. 5. С. 64 – 69. 
4. Scientific school as symbios of the variative and 
innovative components in the modern model of 
professional and pedagogical activity. Art criticism: 
challenges of the XXI century : collective monograph 
/ A. I. Dushniy, V. G. Dutchak, A. Ya. Stashevskyi, 
M. Strenacikova, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 
2019. – 124 p. 
5. Specific aspects of professional thinking of 
musician-performers. Culture and arts in the 
educational process of the modernity : collective 
monograph / A. I. Dushniy, V. G. Dutchak, Yu. 
Medvedyk, I. O. Stashevska, etc. – Lviv-Toruń : 
Liha-Pres, 2019. – 148 p. 

54.  Фах. 
 

Здоренко 
Віктор  
Михайлович 

завідувач кафе-
дри оперно-
симфонічного 
диригування, 
професор 

вища, КДК,  
1976, 
Я 816518, 
оперно-
симфонічне 
диригування, 
диригент  сим-
фонічного та 
оперного  оркес-
трів 
 

професор кафе-
дри оперної 
підготовки 
АР 2001515, 
27.05.97, вида-
ний на підставі 
рішення вченої 
ради; 
 
Народний ар-
тист України 

Художній керівник та головний диригент Дер-
жавного естрадно-симфонічного оркестру 
України, 1988-2006 рр. 
 
Записи на радіо музичні твори обсягом більше як 
40 годин. 
 

- 1,9,14,20 

55.  Історія російської 
музики. 
Методологія 
історичного 
музикознавства. 
Український 
музичний пост-
модерн в кон-
тексті світової 
культури.  
Інноваційні 
тенденції в 
сучасному 
музикознавстві. 
Методологічні 
аспекти. 

Зінькевич  
Олена  
Сергіївна 

професор кафе-
дри історії сві-
тової музики 

вища, КДК, 
1966, 
Р 992748,  
музикознавство, 
викладач музич-
но-історичних 
дисциплін, 
лектор 

доктор мистецт-
вознавства, 
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: 
«Українська 
симфонія в 
світлі діалекти-
ки традиції і 
новаторства 
(1970-80-ті 
рр.)»,  
ИС 000162, 
12.02.88,  
виданий на 
підставі рішення 
Вищої атеста-
ційної  комісії 
при раді мініст-

Захищені дисертанти: 
1. Манокіна Г.В. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтвознавства за спе-
ціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. Тема: 
«Проблема циклізації у жанрі камерної кантати 
(на прикладі творів Єлени Фірсової)», 2018 р. 
Диплом ДК 050973, від  05.03.2019 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 
 2. Яцковська А.О.  Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Симфонії Ігоря Стравинського: від тради-
ції до «творення жанру», 2018 р. Диплом ДК  
050978, від 05.03.2019 р., видано на підставі рі-
шення Атестаційної колегії. 
 3. Тугушева Н.В.  Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Концептосфера Четвертої камерної сим-

Київський інститут 
музики ім.Р.М.Глієра, 
Certificate 
№060/03-36, 
 творчий проект «Му-
зична культура сучас-
ності: від наукового 
осмислення до  вико-
навської інтерпретації та 
імпровізації», 
 01.12.2018  –  
15.01. 2019, Київ. 
 
Член IMS 
(Міжнародне музико-
знавче товариство). 
 
Член міжнародної 
наукової групи 

1,6,7,8,10,14, 
19 
 



рів СРСР; 
 
професор кафе-
дри історії му-
зики народів 
СРСР і музичної 
критики 
ПР 005399, 
31.05.90, вида-
ний на підставі 
рішення держа-
вного комітету 
СРСР з народної 
освіти 

фонії Євгена Станковича як результат музично-
поетичної взаємодії», 2018 р.  Диплом ДК 050976, 
від 05.03.2019 р., видано на підставі рішення 
Атестаційної колегії. 
 4. Фізер К.С. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціа-
льністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. Тема: 
«Заголовок музичного твору та його функціону-
вання в новітній музиці (на прикладі творчості  
українських композиторів».  Диплом ДК 055989, 
від 26.02.2020 р., видано на підставі рішення 
Атестаційної колегії. 
 
Публікації: 
Scopus : «One-Man-Orchestra” A.N. Vinogradsky // 
MUSIC SCHOLARSHIP /RUSSIAN JOURNAL 
FOR ACADEMIC STUDIES, 2018. № 4 (33). с 99-
105. DOI: http://dx.doi.org/10.17674/1997-
0854.2018.4 
The works of Jean Sibelius in symphonic Concerts in 
Kiev (1902-1906). // Мистецтвознавчі запис-
ки.НАКККМ, 2016, с.3- 9.(англ. мовою). 
Бетховен у концертному житті Києва (друга по-
ловина Х1Х ст.).// Часопис НМАУ, 2017 №2, 
c.12-21 
“Phenomenon of Japan” in Ukrainian music. //The 
20th Congress of the International Musicological 
Society: “Musicology: Theory and Practice, East and 
West”, 2017, Tokyo p.308-309. (англ мова). 
Б.Н.Лятошинский та Київська школа. (до 50-
річних роковин). // STUDIUL ARTELOR ȘI 
CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică  (Молдо-
ва, Кишинів).2019 №1, с.160-166. 
Український авангард у зиґзаґах історії. // Крити-
ка. 2020 , число 9-10, с.12-21. 
The Conservatoire in occupied Kiev (19 September 
1941 to 6 November 1943) //The Routledge 
Handbook to Music under German Occupation, 
1938-1945. Propaganda, Myth and Reality. Edited by 
David Fanning and Eric Levi. London and New 
York. Routledge Taylor& Francis Group.2020. P.33-
60. 

з проблематики життєт-
ворчості Д.Шостаковича 
 
 



56.  Фах. 
Керівництво 
курсовими 
роботами з 
інтерпретації. 
Підг.маг.роб. 
 

Іванніков 
Тимур  
Павлович  

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри народ-
них інструмен-
тів 
 

вища, ДДМА, 
2003, 
НК 22395372, 
музичне мистец-
тво, 
викладач гітари, 
артист оркестру 
(ансамблю), 
диригент оркест-
ру народних 
інструментів, 
концертний 
виконавець 

доктор мистецт-
вознавства, 
17.00.03 – музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Єв-
ропейська гіта-
рна музика ХХ 
століття: фено-
менологія твор-
чості»,  
ДД 008266, 
05.03.19, 
виданий на 
підставі рішення 
Атестаційної 
колегії 

Публікації: 
Иванников Т. П. «Фантазия для джентльмена» 
Х. Родриго: претворение барочных традиций 
испанской гитарной музыки // Міжнародний 
вісник: культурологія, філологія, музикознавство 
: зб. наук. праць. Київ : Міленіум, 2017. Вип.1 (8). 
С. 122–132. 
Иванников Т. П. Внеевропейские мотивы в гита-
рной музыке Роланда Дьенса: «Tunis, Tunisie», 
«Trois Saudades» // Мистецтвознавчі записки : зб. 
наук. праць. Київ : Міленіум, 2017. Вип. 32. 
С. 272–285. 
Иванников Т. П. Гитарная музыка Александра 
Тансмана: неоклассические дискурсы творчества 
// Вісник Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міле-
ніум, 2018. № 1. С. 173–177. (WebofScience) 
Иванников Т. П. Гитарное творчество Антона 
Гарсиа Абриля: художественные образы старин-
ной Испании // Культура і сучасність : альманах. 
Київ : Міленіум, 2017. № 1. С. 47–54. 
Иванников Т. П. Концерт «Аранхуэс» для гитары 
с оркестром Х. Родриго как феномен испанского 
неоклассицизма // Мистецтвознавчі записки : зб. 
наук. праць. Київ : Міленіум, 2017. Вип. 31. С. 3–
24. 
Иванников Т. П. Поэтические образы 
Ф. Гёльдерлина в «Kammermusik 1958» Х. В. 
Хенце: «Drei Tentos» для гитары соло // Культура 
і сучасність : альманах. Київ : Міленіум, 2017. № 
2. С. 63–69. 
Иванников Т. П. Современная английская гитар-
ная музыка: диалог времен // Мистецтвознавчі 
записки : зб. наук. праць. Київ, Міленіум, 2016. 
Вип. 29. С. 27–36. 
Иванников Т. П. Сюита «Koyunbaba» Карло До-
меникони: черты ориентализма в итальянской 
гитарной музыке // Актуальні проблеми історії, 
теорії та практики художньої освіти : зб. наук. 
праць. Київ : Міленіум, 2017. Вип. 38. С. 155–168. 
Иванников Т. П.Феноменологический анализ 
гитарной музыки: интенционально-
дискурсивный подход // Українська культура: 
минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Рів-
не : РДГУ, 2017. Вип. 24. 149–160. 
Иванников Т. П.Феномен этнокультурных взаи-
модействий в гитарной музыке Душана Богдано-

Докторантура НМАУім. 
П.І.Чайковського,  
2017 р. 
 
Участь у міжнародному 
симпозіумі: «Мистецька 
освіта в культурному 
просторі України ХХІ 
ст.» (Київ-Одесса 28-30 
04 2015р.) 

1,3,4,5,7,8, 
10,14 



вича: «Шесть балканских миниатюр» // Вісник 
Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2017. 
№ 4. С. 154–159.(WebofScience). 
Иванников Т. П. Шекспировские образы в гитар-
ном творчестве Ханса Вернера Хенце: «Королев-
ская зимняя музыка» // Актуальні проблеми істо-
рії, теорії та практики художньої освіти : зб. наук. 
праць. Київ : Міленіум, 2017. Вип. 39. С. 118–132. 
Іванніков Т. П. Гітарне мистецтво в аспекті фе-
номенології творчості: досвід конституювання // 
Міжнародний вісник: культурологія, філологія, 
музикознавство : зб. наук. праць. Київ : Міленіум, 
2016. Вип.2(7). С. 146–154. 
Іванніков Т. П. Творчість Роланда Дьєнса в кон-
тексті французької гітарної музики ХХ століття // 
Міжнародний вісник: культурологія, філологія, 
музикознавство : зб. наук. праць. Київ : Міленіум, 
2017. Вип. 2 (9). С. 118–125. 
Іванніков Т. П., Філатова Т. В. Гітарна творчість 
Агустіна Барріоса у контексті розвитку парагвай-
ської музики // Науковий вісник НМАУ : зб. наук. 
ст. / ред.-упоряд. М. А. Ковалінас. Київ : НМАУ, 
2019. Вип. 124. С. 86–102. 
 Іванніков Т.П., Філатова Т. В. Венесуельська 
гітарна музика ХХ століття: Антоніо Лауро, Алі-
ріо Діас // Часопис НМАУ. Київ, 2019. № 3 (44). 
С. 33–55. 
 Іванніков Т.П., Філатова Т. В. Куатро як історич-
ний феномен венесуельського гітарного мистецт-
ва // Часопис НМАУ. Київ, 2019. № 4 (45). С. 7–
18. 
Іванніков Т.П., Філатова Т. В. Чилійський гітар-
рон як інструмент народного та культового побу-
ту // Науковий Вісник НМУ. Київ, 2020. № 128. 
С. 80–93. 
-публікації у фахових виданнях 
Иванников Т. П. Современные гитарные циклы в 
аспекте преемственности жанровых традиций 
прошлого // Композиційно-драматургічна органі-
зація музичного твору : Науковий вісник Націо-
нальної музичної академії України іме-
ні П. І. Чайковського : зб. статей. Київ : НМАУ 
ім. П. І. Чайковського, 2017. Вип. 118. С. 72–81. 
Иванников Т. П.Феноменологический подход к 
анализу гитарной музыки ХХ века: «Ноктюрнал» 
Б. Бриттена // Проблеми взаємодії мистецтва, 



педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. 
ст. Харків : Видавництво ТОВ «С.А.М», 2017. 
Вип. 46. С. 97–116. 
Іванніков Т. П. Гітарна музика Ф. Кленьянса // 
Культура України : зб. наук. пр. / заг. ред. 
В. М. Шейко. Харків : ХДАК, 2018. Вип. 59. С. 
28–40. 
Іванніков Т. П. Гітарні цикли М. Кастельнуово-
Тедеско: символічні аспекти художніх образів // 
Культура України : зб. наук. пр. Харків : ХДАК, 
2017. Вип. 56. С. 275–290. 
Іванніков Т. П. Українська гітарна музика: жан-
рово-стильові ретроспекції // Історія музики: 
проблеми, процеси, персони : Науковий вісник 
НМАУ : зб. статей. Київ : НМАУ ім. П. 
І. Чайковського, 2017. Вип. 120. С. 188–208. 
-публікації у зарубіжних виданнях 
Иванников Т. П. Духовные аспекты творчества в 
украинской гитарной музыке // Science review. 
Warsaw : RS Global Sp. z. O. O, 2017. 7 (7). Vol. 3. 
P. 3–7. 
Иванников Т. П. «Соната памяти Боккерини» М. 
Кастельнуово-Тедеско: неоклассические черты 
гитарного творчества // Весцi Беларускай дзя-
ржаўнай акадэмii музыкi. Мінск, 2018. № 32. С. 
145–153. 

57.  Фах. 
Ансамбль. 
Педагогічна 
практика. 
Сучасне інстру-
ментальне вико-
навство. 

Івко  
Валерій  
Микитович 

професор кафе-
дри народних 
інструментів 

вища, ОДК,  
1963, 
П 642215, 
домра, 
концертний 
виконавець, 
диригент оркест-
ру народних 
інструментів, 
викладач спеціа-
льних дисциплін 

професор кафе-
дри народних 
інструментів,  
ПР 008506, 
25.04.91, вида-
ний на підставі 
рішення держа-
вного комітету 
СРСР з народної 
освіти; 
 
Заслужений 
артист України 

Концертний виконавець-соліст та диригент ка-
мерного оркестру "ЛИК ДОМЕР" - понад 50 
років. 
 
Публікації: 
«Украинская домра: у истоков родословной» 
// Виконавське музикознавство. - Вид. 4. - 
НМАУ ім. П.І.Чайковського. - Київ, 2016. - 
С.189 - 213. 
Оприлюднені здобутки, концерти: 
Інструментовка для симфонічного оркестру тво-
ру В.Івка"Концерт-токата" для домри з оркестром 
(5 д.а.) 
Концертна діяльність лауреата премії 
С.Прокоф'єва, лауреата міжнародних фестивалів, 
володаря"Гран-прі" міжнародного конкурсу 
"Золоті струни" Європейської  Асоціації фольк-
лорних фестивалів камерного оркестру "ЛИК 
ДОМЕР". Художній керівник і диригент заслу-
жений артист України, професор Валерій Івко. 
Участь з сольними концертами у Міжнародних 

Асистентура-
стажування, 1966 р. 

1,8,14,19,20 



фестивалях: 
Фестиваль класичної музики (Суми-2017), ХVIII 
фестиваль "Поліська рапсодія" (Шостка-2018), 
"Київмузикфест" з програмою "Домра. Сучасний 
погляд" із творів сучасних українських компози-
торів (Київ-2019) 
Авторські концерти композиторів - членів Націо-
нальної Спілки композиторів України Валерія 
Івка (2016), Володимира Зубицького (2018), Во-
лодимира Рунчака (2019). 
Сольні програми в концертних залах НМАУ ім. 
П.І.Чайковського (2016-2019), Національної 
Спілки композиторів України (2018), "Регентхо-
ла" з благодійним концертом для дітей-сиріт 
(2018). 
Урочистий концерт з нагоди 25-річчя від засну-
вання камерного оркестру «Лик домер» неодно-
разово транслювався по телебаченню на  каналі 
«Культура» (2017); 
Сольні концерти в філармоніях Сум(2017), Жи-
томира(2018), Шостки(2018), в органній залі 
Черкаського музичного коледжу ім.С.С.Гулака-
Артемовського(2020). 
1.3. Транскрипції для камерного оркестру"Лик 
домер" творів В.Моцарта, Я.Сибеліуса, 
В.Лютославського, Дж.Гершвіна, С.Людкевича, 
С.Заремби, І.Фролова, В.Зубицького, В.Рунчака, 
С.Мамонова, Є.Петриченка 

58.  Поліфонія. 
Вокально-хорова 
музика Ренесан-
су і Бароко. 
Клавірна музика 
Ренесансу та 
Бароко. 
Українське 
музичне Бароко . 
Методологія 
науково-
дослідної роботи. 
Візантійська 
музика: теорія і 
практика. 
Індивідуальна 
поліфонія. 

Ігнатенко  
Євгенія  
Василівна 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри теорії 
музики 

вища, НМАУ, 
2001,  
КВ 17336214, 
Музичне мистец-
тво, музикознав-
ство, магістр 
музичного 
мистецтва 
 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
««Високий 
стиль» хорового 
концерту кінця 
ХVII -  
XVIII ст.: до 
проблеми музи-
чно-поетичної 
цілісності»,  
ДК 033636           
13.04.06, вида-
ний на підставі 
рішення прези-
дії Вищої атес-
таційної комісії 

Захищені дисертанти: 
1. Титаренко Л.С.  Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Фітцвільямова вірджинальна книга як 
жанрово-стильова антологія англійської клавірної  
музики другої половини XVI – початку XVIІ 
століття», 2020 р. Диплом ДК 058995, від 
09.02.2021 р., видано на підставі рішення Атеста-
ційної колегії. 
 
Статті/Публікації: 
1.  Rola Bydgoskiego Festiwalu i Kongresu Musica 
Аntiqua Europae Orientalis w kształtowaniu się 
Kijowskiej Szkoły Muzyki Dawnej // Andrzej 
Szwalbe i jego dziedzictwo. Zbiór studiów, tom 1. – 
Bydgoszcz, 2016. – S. 145–150.  
2.  Ukraińska muzyka  na festiwalach i kongresach  
dawnej  muzyki  Europy Środkowej  i  Wschodniej  

Аспірантура НМАУ, 
2004 р. 
 
Докторантура НМАУ, 
2013 р. 
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України Musica Antiqua Europae Orientalis  //  Andrzej  
Szwalbe  i  jego  dziedzictwo. Zbiór studiów, tom 2. 
–  Bydgoszcz, 2016. S. 115–123.  
3. Andzej Szwalbe we wspomnieniach Niny 
Gerasymowej-Persydskiej (wywiad) //  Andrzej  
Szwalbe  i  jego  dziedzictwo. Zbiór studiów, tom 2. 
–  Bydgoszcz, 2016. – S. 139–141.  
4.  Evgenia Ignatenko / Евгения Игнатенко 
Griechisch-byzantinische Quellen der Oktoechos 
1769 von Kallistrat aus Kiew / Греко-візантійські 
джерела Осмогласника 1769 року Киянина 
Каллістрата //  Theorie und Geschichte der 
Monodie,  Bd. 8. Bericht der Internationalen Tagung 
Wien 2014, Brno 2016.  Теория и история моно-
дии,  Том 8. Доклады международной конферен-
ции Вена 2014, Брно 2016. – С. 245–270, 271–294. 
5.  Українська старовинна музика на польському 
фестивалі та конгресі Musica Antiqua Europae 
Orientalis //  Київське музикознавство: Культуро-
логія та мистецтвознавство. К., 2016. №53. С. 3–
14.  
6.  Діяльність Онисії Шреєр-Ткаченко у контексті 
українсько-польських культурних зв’язків  (1960-
ті –  початок 1970-х років) // Науковий вісник 
НМАУ,  Композитори і музикознавці  Київської  
консерваторії у 1941–2010-х роках. К., 2016. Вип. 
114. С. 227–254.  
7.  Греческий Осмогласник киевлянина Каллист-
рата: в поисках первоисточников //  Гимнология: 
Музыкальная письменность христианского мира: 
Книги. Нотация. Проблемы интерпретации. Ма-
териалы международной научной конференции 
12–17 мая 2014 года. М.: Научно-издательский 
центр «Московская консерватория», 2017. Вып.7. 
С. 142–158.  
8.  Ісихазм і грецький спів на українських і біло-
руських землях у другій половині ХVІ–ХVІІ ст. // 
Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського:  
Наукові діалоги з Н. О. Герасимовою-
Персидською. К., 2017. Вип. 119. С. 148–169.  
9.  До історії становлення київської школи старо-
винної  музики: україно-польські музичні зв’язки 
(академік Н. О. Герасимова-Персидська) // Су-
часні проблеми дослідження, реставрації та збе-
реження культурної спадщини. К.: НАМУ, 2017. 
№ 12–13. С. 73–78.  
10.  Współpraca Andrzeja Szwalbego z ukraińskimi 



muzykami w latach 1960–1970  //  Andrzej  Szwalbe  
i  jego  dziedzictwo. Zbiór studiów, tom 3. 
Bydgoszcz, 2018. S. 257–270.   
11.  Історичні відомості про грецький спів в укра-
їно-білоруській церковній традиції (XVI–XVIII 
століття) // Українське музикознавство, вип. 44, 
Київ, 2018. С. 7–19.  
12.  Атрибуція грецьких співів з українських і 
білоруських Ірмолоїв кінця XVI–XVIII століть // 
Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. № 1 
(65). К.: Видавництво ІМФЕ, 2019. С. 29–38. 
13.  Міжнародний фестиваль і конгрес “Мusica 
Аntiqua Еuropae Оrientalis” в оцінках радянської 
музичної преси // Часопис НМАУ. К., 2019. №1 
(42). С. 7–17.  
14.  Осмогласник Каллістрата 1769 року: автори-
зація грекомовних причасників і херувимських 
пісень // Мистецтвознавчі записки, вип. 35.К.: 
Ідея принт, 2019. С. 267–273.  
15.  Звучання грецьких співів з українських і 
білоруських Ірмолоїв кінцяXVI–XVIII століть у 
світлі сучасних методів аналізу візантійської  
музики // Мистецтвознавство України, № 19, 
2019. С. 108–114.  
16.  Yevgeniya  Ignatenko  / Евгения Игнатенко  
Die  byzantinischen  Gesänge  inden Ukrainischen 
und Weißrussischen Handschriften des 16.–18. 
Jahrhunderts:Identifizierung der Quellen  / Творения 
византийских мелургов в украинских и бело-
русских Ирмолоях конца XVI –XVІІІ  веков  //  
Theorieund Geschichte der Monodie, Bd. 10. Bericht 
der Internationalen Tagung Wien2018, Brno  2020.  
Теория и история монодии,  Том 10. Доклады 
международной конференции Вена 2018, Брно 
2020. С. 189–210, 211–228.  
17.  Методологія атрибуції  грецьких співів з 
українських і білоруських Ірмолоїв кінця  XVI–
XVIII століть //  Науковий вісник НМАУ. Сучас-
не музикознавство: методологія, теорія, історія. 
К., 2020. Вип. 129. С. 64–80. 
1.  Презентація проекту «Musica sacra Ukraina: 
партесний вимір» і аудіодиску  «Musica sacra 
Ukraina. Партесні концерти  XVII–XVIII ст. 
М. Дилецький / Аноніми» (Київ, 9 жовтня 2020);  
2.  Виступ у передачі «Пам’яті Ніни Олександрі-
вни Герасимової-Персидської» // Радіо Культура 
15.12.2020, 14:10 



3. Передача «Партесний концерт» // Радіо Куль-
тура 16.02.2021 Титаренко Любов ДК  №058995, 
09.02.21,  17.00.03 музичне мистецтво,  «Фітцві-
льямова вірджинальна книга як жанрово-
стильова антологія англійської клавірної музики 
другої половини XVI – початку XVIІ століття»   

59.  Концертмейстер-
ський клас. 
Концертмейстер-
ська практика. 

Ільїн 
Анатолій  
Миколайович 

завідувач кафе-
дри концерт-
мейстерства, 
професор який 
не має вченого 
звання професо-
ра 

вища, КДК, 1974, 
Я 886038, 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
соліст камерного 
ансамблю, 
концертмейстер, 
викладач.  

доцент  кафедри   
концертмей-
стер- 
ської майстер-
ності, 
ДЦ АР 001418, 
29.03.95, 
виданий на 
підставі рішення 
вченої ради; 
 
Заслужеений 
діяч мистецтв 
України 

Концертмейстер КДК  ім. П.І. Чайковського, 
1972-1974 рр. 
Концертмейстер на кафедрі оперного співу КДК 
ім. П.І. Чайковського, 1975-1979 рр. 
Концертмейстер Театру опери та балету Монголії 
(Улан-Батор), 1986–90 рр. 
 
 

ІПООД ім. І. Зязуна  
Свідоцтво , Підвищення 
кваліфікації педагогіч-
них і науково-
педагогічних працівни-
ків закладів вищої 
освіти, 10 листопада 
2020 року,150 годин. 
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60.  Сольний спів. 
Камерний спів. 
Педагогічна 
практика. 
 Підготовка 
метод реферату 
асистента –
стажиста. 

Кабка  
Геннадій  
Миколайович 

доцент кафедри 
оперного співу 

вища, КДК,1995, 
КЗ 007825, 
спів,  
оперний та 
концертний 
співак, викладач 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
26.00.01 теорія 
та історія куль-
тури, «Дискурс 
особових текс-
тів діячів куль-
тури у мистець-
кому середови-
щі України 
1950-1970-х 
років»,  
ДК 034047, 
25.02.16, 
виданий на 
підставі рішення 
Атестаційної 
колегії; 
 
Доцент кафедри 
оперного співу 
АД 005142, 
24.09.20, 
виданий на 
підставі рішення 
Атестаційної 
колегії; 

Соліст Муніципального академічного театру 
опери і балету для дітей та юнацтва,  
1995-2020 рр. 
Соліст Оперної студії при Національної музичної 
академії України імені П. І. Чайковського і гро-
мадського творчого об’єднання «Київська камер-
на опера», 1996-2003 рр. 

Асистентура - стажуван-
ня НМАУ, 1998 р. 
 
Музикальна академія 
при Клайпедському 
університеті (Литва), 
сертифікат, 
«Іinternational forum 
musical performance and 
pedagogy the «21-st 
century» 
соmpetition»).№4869 (48 
годин)19-25/11 2016.  
Консерваторія та  школа 
мистецтв Мадейри 
(Португалія) сертифікат 
(48 годин) «Міжнарод-
ний форум музикальне 
виконавство та педагогі-
ка» 23/02-2/03 2017.   
«Societa del Quartetto e 
Amsci della musica di 
Vincenza» «Асоціація 
музикантів міста  Вічен-
ца» «Міжнародний 
форум музикальне 
виконавство та педагогі-

5,7,10,11, 
14,19,20 



 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

ка» Італія .м.Лоніго.23-
30 /03/2017/(40 годин).  
Диплом Каунаського 
університету 
В.Великого,за організа-
цію міжнародного 
конкурсу –фестиваля. 
№МА-2325 2018.  

61.  Історія хореог-
рафічного мис-
тецтва.  
Інноваційні 
технології в 
мистецькій 
освіті. 
Танець.  
Хореографія. 
Підг.маг.роб. 
 

Касьянова 
Олена  
Василівна 

професор кафе-
дри оперної 
підготовки та 
музичної режи-
сури 

вища, КДІК,  
1978,  
В-І 536744, 
культурно-
освітня робота, 
культосвітній 
працівник, 
керівник само-
діяльного хорео-
графічного 
колективу.  
 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.01 – теат-
ральне мистецт-
во,  
тема дис.: 
«Шляхи розвит-
ку радянської 
бальної хореог-
рафії (Історич-
ний наліз періо-
ду 1917 – 
1941рр.)»,   
ИС 001464, 
22.07.87, вида-
ний на підставі 
рішення ради 
державного 
інституту теат-
рального мисте-
цтва ім. 
А.В.Луначарськ
ого; 
 
професор кафе-
дри оперної 
підготовки та 
музичної режи-
сури 
12ПР 006668, 
14.04.11, вида-
ний на підставі 
рішення Атес-
таційної колегії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

Декан факультету режисури та хореографії Київ-
ського державного інституту культури,  
1996-1998 рр. 
Завідувач кафедри бальної хореографії  Київсько-
го національного університету культури і мис-
тецтв, 1998 -2002 рр., 2003-2008 рр. 
 
Статті/Публікації: 
Касьянова О. В. Особливості пластично-
хореографічної підготовки співака-актора опер-
ного жанру//Культурологія і мистецтвознавство: 
збірник статей/НМАУ ім. П. І. Чайковського; 
Київський інститут музики імені Р. М. Глієра. 
Київ, 2016. Вип. 51. С. 52-62. 
Касьянова О. В. Специфіка вирішення танцюва-
льних сцен у режисерських інтерпретаціях опер-
них вистав сьогодення// Культурологія і мистецт-
вознавство: збірник статей/НМАУ ім. П. І. Чай-
ковського; Київський інститут музики імені Р. М. 
Глієра. Київ, 2016. Вип. 53. С. 108-118. 
Касьянова О. В.  Еволюційні модифікації танцю-
вальних сцен у контексті ґенези української опе-
ри// Українське музикознавство: науково-
методичний збірник/НМАУ ім. П. І. Чайковсько-
го. Київ, 2020. Вип. 46. С. 59-75. 
Касьянова О. В. «Танець семи покривал» з драми 
Оскара Уайльда «Саломея» в режисерських інте-
рпретаціях доби модерну//Часопис НМАУ ім. П. 
І. Чайковського: науковий журнал. Київ, 2021. 
№1 (50). 16 с. 
Оприлюднені здобутки: 
Танець в музичному театрі: від класики до 
модерну. Театралізована концертна програ-
ма-залік/НМАУ ім. П. І. Чайковського, Ве-
ликий зал Оперної студії, 1.06.2017 р. – 90 
хв. 
Танець в опері, опереті, мюзиклі, рок-опері. 
Театралізована концертна програма-
залік/НМАУ ім. П. І. Чайковського, Великий 

Асистентура-стажування 
МДІТМ 
ім. А.В.Луначарського, 
1981 р. 
 
Аспірантура МДІТМ 
ім. А.В.Луначарського, 
1986 р. 
 
Участь у Всеукраїнсь-
кому симпозіумі, допо-
відь «Міф про Орфея і 
Евридіку в хореографіч-
них інтерпретаціях 
музичного театру».  
 
Національна академія 
керівних кадрів культу-
ри і мистецтв, Довідка 
про проходження стажу-
вання№ 1334 від 
18.11.2017 р. Тема 
стажування «Наукова, 
методична і педагогічна 
робота в контексті 
міжвузівської інтеграти-
вної підготовки оперних 
співаків, музичних 
режисерів та хореогра-
фів». 

1,4,7,8,9,10, 
14,19,20 



зал Оперної студії ім. В. Сліпака, 7.06.2018 
р. – 90 хв. 

62.  Фах. 
Історія виконавс-
тва на духових 
інструментах. 
Методика викла-
дання фахових 
дисциплін у 
вищій школі. 

Качмарчик 
Володимир  
Петрович  

професор кафе-
дри дерев’яних 
духових інстру-
ментів 

вища, ДІМ,  
1982,  
В-І 524042,  
флейта, викла-
дач, соліст 
оркестру, конце-
ртний викона-
вець 
 

доктор мистецт-
вознавства, 
17.00.03 Музич-
не мистецтво, 
тема дис.: «Ні-
мецьке флейто-
ве мистецтво 
XVIII-XIX ст.», 
ДД 008517 
01.07.10,  
виданий рішен-
ням президії 
Вищої атеста-
ційної комісії 
України; 
 
професор кафе-
дри духових та 
ударних інстру-
ментів 
12ПР 008974 
21.11.13, 
виданий рішен-
ням Атестацій-
ної колегії 

- «Механізми новації у 
музичній творчості ХХ 
сторіччя: проблеми 
інтерпретації» (Київ, 
2012) 

7,8,9,10,11,14 

63.  Фах.  
Українська 
народна музична 
творчість. 
Підг.маг.роб. 
Керівництво 
аспірантами. 
 

Клименко  
Ірина  
Віталіївна 
 

доцент кафедри 
історії українсь-
кої музики та 
музичної фоль-
клористики 

вища, КДК,   
1988, 
ИВ–І 024 366,  
музикознавство, 
музикознавець, 
викладач. 
 

кандидат мис-
тецтвознавства 
17.00.03  Музи-
чне мистецтво,  
тема дис.: «Ме-
логеографія 
жнивних наспі-
вів басейну 
Прип’яті»,  
ДК 013669, 
13.03.02,  
виданий на 
підставі рішення 
президії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
доцент кафедри 
музичної фоль-
клористики     

Захищені дисертанти: 
1. Мазуренко А.В.  Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Цифрові акустичні вимірювання виконав-
ської звуковисотності в українському пісенному 
фольклорі», 2021 р. Диплом ДК 058202, від 
15.04.2021 р., видано на підставі рішення Атеста-
ційної колегії.  
 
Статті/Публікації: 
Клименко І. Українська зимова макроареалогія в 
контексті слов’яно-балтського ранньотрадицій-
ного меломасиву (СБРМ). Частина 1. Проблеми 
етномузикології. Київ, 2016. Вип. 11. С. 15–20. 
(«Слов’янська мелогеографія», кн. 5); 
Клименко, И. Украинские и белорусские обрядо-
вые мелоареалы как ядро славяно-балтского 
раннетрадиционного меломассива. Вопросы 
этномузыкознания, 15 (2), 54–90. Москва: РАМ 

Аспірантура КДК,  
1994 р.  
 

1,3,5,6,7,8,10,
12,14 



12 ДЦ 029353, 
23.12.11, вида-
ний на підставі 
рішення Атес-
таційної колегії 

им. Гнесиных, 2016;  
Клименко, И. Славяно-Балтский раннетрадици-
онный меломассив: полиэтнические морфологи-
ческие пересечения в западном секторе. Tradicija 
ir Dabartis [Tradition & Contemporarity], vol. 12, 
61–77. Klaipeda: Department of Music, Academy of 
Arts, Klaipėda University, Lithuania, 2017;  
Клименко І. Українська зимова макроареалогія у 
контексті слов'яно-балтського ранньотрадиційно-
го меломасиву (СБРМ).Частина 2: Індексований 
реєстр зимових мелоформ. Проблеми етномузи-
кології, 12 (Слов’янська мелогеографія, 6), 8–18 + 
карти на с. 134 та у кольоровій врізці на сс. А1–
А7, А14. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 
2017. doi: https://doi.org/10.31318/2522-
4212.2017.12.132084; 
Клименко, И. Географические загадки силлабо-
ритмического варьирования 5-сложников в пре-
делах славяно-балтского раннетрадиционного 
меломассива. Tradicija ir Dabartis [Tradition & 
Contemporarity], vol. 13, 15–38. Klaipeda: 
Department of Music, Academy of Arts, Klaipėda 
University, Lithuania. 2018. doi: 
http://dx.doi.org/10.15181/td.v13i0.1693 
Klymenko, І. Oskar Kolberg's music transcriptions as 
a unique source for modern melogeography (based 
on the example of a wedding song type with 5+5+7 
syllabic structure). The Kolbergs of Eastern Europe. 
In B. Muszkalska. (Ed.). The Kolbergs of Eastern 
Europe, pp. 137–154. Berlin: Peter Lang, 2018. 
ISBN:978-3-631-72724-9. 
DOI:https://doi.org/10.3726/b11375 
Клименко, І. Весільна макроареалогія слов’яно-
балтського меломасиву. Проблеми етномузико-
логії, 14, 7–48. Київ: НМАУ, 2019. doi: 
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2019.14.183849 
Данилейко, І., Клименко, І. «Барокова» підгрупа 
зимових пісень макросім’ї ‹V55,р4› з «сюжетни-
ми» рефренами. Проблеми етномузикології, 15, 
156–178. Київ: НМАУ, 2020. doi: 
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219434 

64.  Сольний спів. 
Камерний спів. 
Педагогічна 
практика.  
Підготовка 
метод. реферату. 

Коваль  
Микола  
Олексійович 

професор кафе-
дри оперного 
співу 

вища, МДК 
1981, 
ЖВ 870581, 
сольний спів, 
оперний, концер-
тний співак, 

професор кафе-
дри музичного 
мистецтва,  
12 ПР  007268, 
10.11.11,  
виданий на 

Соліст Національної опери України 33 роки. 
 
Концерти: 
Участь у ювілейному концерті Заслуженой арти-
стки Світлани Орлюк 3 березня 2016р. (Націона-
льна філармонія України). Концерт класу М.О. 

Свідоцтво про підви-
щення кваліфікації 12СС  
02214142/ 000418 -19. 
Центр неперервної 
культурно-мистецької 
освіти.   

1,14,19,20 



викладач сольно-
го співу. 

підставі рішення 
Атестаційної 
колегії; 
 
Народний ар-
тист України 

Коваля 28 березня 2017р (мистецький салон КНУ 
ім. Тараса Шевченка). Участь М.О. Коваля у 
концерті до дня Білоруської культури 17 червня 
2017р.( Палац культури м. Миколаїв).  Концерт 
студентів класу М.О. Коваля 27 жовтня 2017р. 
(Київський будинок учителя). Концерт класу 
М.О. Коваля пам’яті Народного артиста Білорусії 
Михайла Зюванова жовтень 2017р. (музей М. В. 
Лисенка). Концерт класу М. О. Коваля пам’яті 
М.А. Зюванова 23 листопада 2017р. (мистецький 
салон КНУ ім. Тараса Шевченка). Концерт класу 
М.О. Коваля 16 листопада 2018р.( національна 
бібліотека України Ім. В. І. Вернадського). Кон-
церт Класу М. О. Коваля 26 листопада 
2018р.(Мистецький салон КНУ ім. Тараса Шев-
ченка). Концерт класу М. О. Коваля 12 квітня 
2019р.(Національна бібліотека України ім. Яро-
слава мудрого. Концерт класу М.О. Коваля 21 
листопада 2019р. (Музей Лисенка). 

Теми : 1.Актуальні 
питання сучасної мисте-
цької освіти.  
2.Удосконалення педа-
гогічної майстерності 
викладача. 
75годин/кредитів ECTS.  
Видано 22.06.2019 р. 

65.  Фах.      
Педагогічна 
практика.  
Виконавська 
практика. 

Козлов  
Валерій  
Олегович 

професор кафе-
дри спеціально-
го фортепіано 
№2 

вища, КДК  
1971,  
Э 954913, 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
соліст камерного 
ансамблю, 
викладач, кон-
цертмейстер 

професор кафе-
дри спеціально-
го фортепіано, 
ПР АР 000678, 
06.03.96,  
виданий на 
підставі рішення 
вченої ради; 
 
Заслужений 
артист України 

Публікації: 
В.Козлов «Галина Борисівна Непорож-
ня»//Часопис Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського. - 2018. - № 4. 
Концерти: 
- Започаткував у 2016 р. музичний фестиваль 
«Від бароко до сучасності», в рамках якого про-
ведено концерти та лекції у Києві, Житомирі, 
Ужгороді, Чернігові. 
Л.Бетховен Потрійний концерт у Великому залі 
НМАУ ім. П.І.Чайковського, диригент І.Палкін 
26.04.2018 
 

Асистентура-стажування 
КДК, 1975 р. 
 
Стажування у МДК на 
факультеті підвищення 
кваліфікації викладачів 
вищих музичних навча-
льних закладів № 950 
10.10.1983 – 14.01.1984 з 
фаху «фортепіано» 

1,10,14,19 

66.  Вокальний 
ансамбль.  
Постановка 
голоса.       
Сольний спів.  
Камерний спів.  
Підготовка 
реферату.  
Педагогічна 
практика. 

Колесник  
Євдокія  
Василівна 

завідувач кафе-
дри 
оперної підгото-
вки та музичної 
режисури, 
професор  

вища, КДК,  
1968, 
Ч 665876, 
сольний спів, 
оперна і концер-
тна співачка 

професор кафе-
дри сольного 
співу 
02 ПР 003653, 
16.06.05,  
виданий рішен-
ням Атестацій-
ної колегії; 
 
Народна артис-
тка України 

Завідувач  кафедри «Сольного співу» НМАУ ім. 
П. І. Чайковського, 2005-2012 рр. 
Завідувач  кафедри «Оперної підготовки та музи-
чної режисури» з 2018 р. по теперішній час. 
Студія естетичного виховання молоді при Націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка. 
Керівник вокального відділу академічного співу - 
25 років. 

Участь у Міжнародному 
симпозіумі, доповідь 
«Актуальні проблеми 
сучасного сольного 
виконавства» 

8,10,11,14,20 

67.  Фах (творчість). 
Підг. маг. творчої 
програми. 
Підг.маг.роб. 

Ковалінас  
Микола  
Анатолійович 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 

вища, КДК  
1990, 
ЗВ 813870, 
композиція, 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-

Захищені дисертанти: 
1. Комлікова А. В. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 

Асистентура-
стужування  КДК,  
1994 р. 
 

1,4,6,8,9,10, 
14,19 



Аналіз музичних 
творів. 
Гармонія. 

композиції, 
інструментовки 
та музично-
інформаційних 
технологій 

композитор, 
викладач теоре-
тичних дисцип-
лін. 

во, тема дис.: 
«Сонорне фор-
мотворення: 
логос творчос-
ті», 
 КН 007662, 
25.01.95,  
виданий на 
підставі рішення 
спеціалізованої 
вченої ради; 
 
доцент кафедри 
композиції та 
інструменту-
вання 
ДЦ 000178, 
23.12.99, 
виданий на 
підставі рішення 
Атестаційної 
колегії 
 

Тема: «Українська рок-опера: традиції та аспекти 
розвитку», 2016 р. Диплом ДК 040957, від 
28.02.2017 р., видано на підставі рішення Атеста-
ційої колегії. 
2. Щириця Д.О. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтвознавства за спе-
ціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. Тема: 
«Творчість Едгара Вареза: взаємодія традиційно-
го та креативного», 2019 р. Диплом ДК 054006, 
від 15.10.2019 р., видано на підставі рішення 
Атестаційої колегії. 
3. Леонтьєв С.А. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтвознавства за спе-
ціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. Тема: 
«Композиторські технології в музичній практиці 
американського ігрового кінематографа», 2020 р. 
Диплом ДК 056856, від 14.05.2020 р., видано на 
підставі рішення Атестаційої колегії. 
 
Статті/Публікації: 
Ковалінас М. Передмова // Мистецтво композиції 
у вимірах творчості, науки та педагогіки (Пам’яті 
Г.І. Ляшенка) / Науковий вісник Національної 
музичної академії України імені 
П. І. Чайковського. 2018. Вип. 122. С. 7–8. 
Ковалінас М. Ще три краплі у морі пошуків му-
зичного сенсу // Мистецтво композиції у вимірах 
творчості, науки та педагогіки (Пам’яті 
Г.І. Ляшенка) / Науковий вісник Національної 
музичної академії України імені 
П. І. Чайковського. 2018. Вип. 122. С. 136–149. 
Медіатвори (у т.ч. підготовка та організація 
концертних програм): 
Авторський цикл «Чисто про музику» (сім лек-
цій) у рамках міжнародного фестивалю KyivCon-
temporaryMusicDays (у співпраці з Goethe-Institut 
Ukraine і Малою Академією наук). (Київ, Гете-
інститут, грудень 2016 - грудень 2017): 
http://www.kcmd.eu/kovalinas 
Авторський цикл до 250-річчя Л. Бетховена 
(6 відеолекцій) у співпраці з Goethe-Institut 
Ukraine та музично-освітньою платформою Ky-
ivContemporaryMusicDays(Київ, Гете-інститут; 
запис – листопад-грудень 2020, онлайн-
трансляція – грудень-2020–червень-2021): 
https://www.kcmd.eu/beethoven –
https://www.youtube.com/watch?v=GlDVZIVmgZc

Участь у міжнародному 
симпозіумі: «Компози-
тор і сучасне виконавсь-
ке мистецтво». Міжна-
родна науково-
практична конференція 
10.04.2011 р.,  
БТК «Ворзель». 

http://www.kcmd.eu/kovalinas
https://www.kcmd.eu/beethoven
https://www.youtube.com/watch?v=GlDVZIVmgZc&list=PLhxRU6N4ELLjh_-U_vzU80mfiXlaR1jK4


&list=PLhxRU6N4ELLjh_-U_vzU80mfiXlaR1jK4 
Участь у роботі оргкомітету міжнародних музич-
них фестивалів «Музичні прем’єри сезону» 
(2016-2017) та «Київські музичні прем’єри» 
(2018-2020). 
Участь у роботі оргкомітету з підготовки та про-
ведення Концерту-презентації лауреатів мистець-
ких премій 2018 року імені Л. Ревуцького та 
Б. Лятошинського (Концертна студія БЗЗ Націо-
нальної радіокомпанії України, лютий 2019). 
Участь у роботі оргкомітету з організації та про-
ведення «Фестивалю музики Левка Колодуба» за 
підтримки Українського культурного фонду 
(вересень-жовтень 2019). 

68.  Фах (ударні 
інструменти) 
Педагогічна 
практика,  
Камерний 
ансамбль 

 

Колокольніков 
Володимир 
Іванович 

 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра  
кафедри мідних 
духових та 
ударних інстру-
ментів 

вища, КДК, 
1969,  
Ш 291172 
ударні інстру-
мети, соліст 
оркестру 

доцент кафедри 
духових та уда-
рних інструмен-
тів  
ДЦ 003763 
30.12.92, 
видано рішен-
ням Атестацій-
ної колегії; 
 
Заслужений 
артист України 

Концертмейстер групи ударних інструментів у 
Національному симфонічному оркестрі України 
з 1967 р. 

 3,9,14,20 

69.  Музика ХХ ст.  
Музика україн-
ського зарубі-
жжя. 
Підг.маг.роб. 
Фах. 
Керівництво 
аспірантами, 
докторантами. 
Лекторська 
практика. 

 

Копиця  
Маріанна  
Давидівна 

професор кафе-
дри історії укра-
їнської музики 
та музичної 
фольклорис-
тики 

вища, КДК,  
1971,  
У 882562,   
музикознавство, 
музикознавець, 
викладач музи-
чно-
теоретичних 
дисциплін, 
лектор. 

доктор мистецт-
вознавства, 
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Епі-
стологічні до-
кументи історії 
української 
музики: методо-
логія, теорія, 
практика»,  
ДД 008364 
26.05.10, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
професор кафе-
дри історії укра-
їнської музики 

Захищені дисертанти: 
1.Ракочі В.О.. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціа-
льністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. Тема: 
"Еволюція інструментального соло як відобра-
ження розвитку симфонічного оркестру кінця 
ХVIII – початку ХХ століть",  2016 р. 
Диплом ДК 038656,  від 29.09.2016 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії  
2.П’ятницька-Позднякова І.С.. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня доктора мистецтво-
знавства за спеціальністю 26.00.01. – Теорія та 
історія культури.  Тема: «Музичне мовлення в 
семіозисі художньої культури України ХХ сто-
ліття», 2019 р. Диплом доктора  наук ДД 
009358, від 16.12.2019 р., видано на підставі 
рішення Атестаційної колегії. 
3. Харитонова Дарина Володимирівна. Дисер-
тація на здобуття наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03. – 
Музичне мистецтво. Тема: "Різновиди сим-

Докторантура НМАУ, 
2004 р.  
 
1996 – диплом Київсько-
го бізнес-коледжу, 
кваліфікація менеджер. 
 
1985 – Московська 
консерваторія, факуль-
тет підвищення кваліфі-
кації викладачів вищих 
музичних навчальних 
закладів, свідоцтво. 
 
1989 – Московська 
консерваторія, факуль-
тет підвищення кваліфі-
кації викладачів 

1,3,6,7,8, 
10,11,14,19 

https://www.youtube.com/watch?v=GlDVZIVmgZc&list=PLhxRU6N4ELLjh_-U_vzU80mfiXlaR1jK4


12 ПР 005285 
24.12.07, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
Заслужений 
працівник осві-
ти України 

воліки в українській інструментальній сонаті 
ХХ століття", 2020 р. Диплом ДК 055990, від 
26.02.2020 р., видано на підставі рішення Ате-
стаційної колегії. 
 
Публікації: 
Науково-популярне видання. Борис Лятошин-
ський–Рейнгольд Гліер. Епістолярна спадщина. 
Упорядник та вступна стаття Копиця М.Д. 
Київ.: Музична України, 2016. 718 с., 48 с.іл.  
Копиця М.. Вибране: Монографічний збірник 
статей. Київ; Ніжин: ПП Лисенко М.І., 2018, 374 
с іл.. 
Два рішення – дві художні картини світу (ро-
манс В. Косенка «На майдані» на вірш П. Тичи-
ни). НауковийвісникНМАУ. Вип..115, 2020 рік. 
Kopytsia Marianna. Methodological measurements 
of musical epistology/ Topical issues of general and 
musical pedagogy: monograph edited by Prof. Oleg 
Mikhailychenko// Germany: AV Akademikerver-
lag.2020 134–150 p. 
Маріанна Копиця. Борис Лятошинський. Сим-
фонія життя. Зб. БорисЛятошинський. Inmemo-
riam. Мюнхен, 2018. 248 с. 

70.  Сольний спів. 
Камерний спів. 
Педагогічна 
практика. 
Керівництво 
при написанні 
рефератів 
магістрів. 

Кочур  
Валентина 
Олексіївна 

професор кафе-
дри оперного 
співу 

вища, КДК, 
1970,         
Ш 297190  
спів, 
оперна та 
концертна 
співачка   
 

професор кафе-
дри сольного 
співу  
12ПР 006467  
20.01.11, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 

Солістка Новосибірського театру опери та бале-
ту, 1972-1974 рр. 
Солістка Дніпропетровського театру опери та 
балету, 1974- 1976 рр. 
Солістка Національної опри України, 1976-2011 
рр. 
 
 

- 8,10,14,20 

71.  Історія світової 
музики. 
Новітня історія 
світової музики. 

Корчова  
Олена 
 Олександрівна 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
історії світової 
музики 

вища, КДК,  
1990, 
ЗВ 813843, 
Музикознавст-
во музикозна-
вець, викладач, 
музичний 
критик 

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво,  
тема дис.: 
«Музичний 
театр Джакомо 
Пуччіні в мис-
тецькому кон-
тексті першої 
чверті ХХ ст. 
(на матеріалі 
пізньої творчос-
ті композитора», 
ДК 024162  

Захищені дисертанти: 
1.Сіренко Є.І. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне ми-
стецтво.Тема: «Жанровий простір скрипкової 
музики Євгена Станковича», 2017 р. Диплом 
ДК 041968, від 27.04.2017 р.,видано на підставі 
рішення Атестаційної колегії. 
2. Кричинська О.В.Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Стильові аспекти розвитку європейської 
фортепіанної сюїти першої третини ХХ 
століття», 2016 р. Диплом ДК 045229, від 
12.02.2017 р.,видано на підставі рішення Ате-

Пошукувач кафедри 
історії зарубіжної музи-
ки НМАУ, 1999-2000 рр.  
 
Аспірантура НМАУ, 
2003 р.  
 
Міжнародний симпозіум 
«Діалог двох культур: 
Антологія та Методоло-
гія історичного музико-
знавства в ХХ-ХХІ ст.» 
(Дюссельдорф, 2012) 
 
Київський інститут 

3,6,8,12,14,
19 



09.06.04,  вида-
но рішенням 
спеціалізованої 
вченої ради 
НМАУ ім.П.І. 
Чайковського;  
 
доцент кафедри 
історії зарубіж-
ної музики, 
02 ДЦ 015858  
15.12.05, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 

 
 

стаційної колегії. 
3. Снітко Я.О. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Камерно-інструментальна творчість 
Бенджаміна Бріттена: жанрово-стильові пара-
метри», 2018 р.  Диплом ДК 049807, від 
18.12.2018 р., видано на підставі рішення Ате-
стаційної колегії. 
4. Городецький А.В.Дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата мистецтвознавст-
ва за спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистец-
тво. Тема: «Європейське альтове мистецтво 
першої половини ХХ століття: виконавська 
практика та композиторська творчість», 2019 р. 
Диплом ДК 055987, від 26.02.2020 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 

музики ім. Р.М. Глієра,  
Сертифікат  
№ 060/03-41 про прохо-
дження програми ста-
жування у рамках 
міжнародного науково-
творчого проекту «Му-
зична культура сучасно-
сті: від наукового осми-
слення до виконавської 
інтерпретації та імпрові-
зації» 01.12.2018 р. – 
15.01.2019 р. 

72.  Фах (фортепіа-
но),  
Педагогічна 
практика. 

Кот 
Юрій  
Миколайович 

 

завідувач кафе-
дри спеціально-
го фортепіано 
№1, професор, 
який не має 
вченого звання 
професора  

вища, КДК, 
1991, 
ФВ 820716, 
фортепіано, 
концертний 
виконавець,  
викладач, 
соліст камер-
ного ансамблю, 
концертмейс-
тер 

доцент кафедри 
спеціального 
фортепіано,  
ДЦ  005383  
20.06.02, вида-
но рішенням 
Атестаційної 
колегії; 
 
Народний ар-
тист України  
 

Концерти: 
2016-2017 н.р. 
1.Вересень. Відкриття концертного сезону 
Хмельницької обласної філармонії, виконання 
Другого    Концерту для фортепіано з оркестром 
Д.Шостаковича, диригент С.Лєонов  
2. Жовтень. Дуетні концерти з І.Алексійчук в 
Херсоні та Миколаєві. 
3. Листопад. Виконання фортепіанних кон-
цертів В.А.Моцарта №№ 2,12,22 в Дніпрі, дири-
гент Н.Пономарчук. Акція проходила у вигляді 
лекції-концерту. 
4. Концерт в Колонному залі національної 
філармонії з Ю.Шутко (флейта). 
5. Проведення майстер-класу зі студентами 
Вінницького музичного училища. 
6.. Дуетний концерт з І.Алексійчук в Чернігові. 
2017-2018 н.р. 
Жовтень - виконання китайського концерту 
"Жовта ріка" для фортепіано з оркестром в 
Українському будинку звукозапису, оркестр 
радіо, диригент Дзюндзе Донг. 
Листопад - виконання 2-го Концерту для форте-
піано з оркестром Й.Брамса в Хмельницькій 
філармонії, диригент С.Лєонов 
Січень - майстер-клас в музичній школі м.Тіват, 
Чорногорія 
Лютий - виконання 14 фортепіанного Концерту 
В.А.Моцарта з Камерним оркестром "Київські 
солісти" в Київському Будинку актора 

Асистентура-стажування 
НМАУ 1993 р.,  
Посвідчення № 405. 

 

1,13,14,19, 



 - виконання Концерту Ф.Мендельсона для двох 
фортепіано з оркестром з Іриною Алексійчук та 
студентським симфонічним оркестром НМАУ, 
диригент І.Палкін, Великий зал НМАУ 
Квітень- майстер-клас в музичній школі ім. 
Ф.Шопена в м.Луцьк 
 Травень - проведення лекції про творчість 
Л.ван Бетховена перед магістрами фортепіанно-
го факультету НМАУ. 
 - виконання 1-ї Сюїти С.Рахманінова для 2-х 
фортепіано з І.Алексійчук в Великому залі 
НМАУ 
- виконання Концертів В.А.Моцарта №№3,13,23 
в Хмельницькій філармонії 
Червень - майстер-клас в Arizona Piano Institute, 
м.Фінікс, США 
2018-2019 н.р. 
Вересень: сольний концерт в Кіровоградському 
музичному училищі, твори Бетховена та Шума-
на 
виконання фортепіанного концерту А.Шнітке в 
Колонному залі Національної філармонії 
України; концерт циклу "Концерти Моцарта в 
Дніпрі", концерти №№3,13,23 симфонічний 
оркестр Дніпровської філармонії, диригент 
П.Товстуха;  сольний концерт в органному залі 
м.Біла Церква, твори Бетховена та Шумана  
Жовтень: участь в концерті пам'яті 
Н.О.Горюхіної в Малому залі НМАУ, твори 
Бетховена; сольний концерт в рамках фестива-
лю "Харківські асамблеї", зал Харківського 
Інституту Мистецтв, твори Бетховена та Шума-
на;  Концерт з Ю.Шутко (флейта) в Колонному 
залі Нац.філармонії; 
Листопад: українське турне з австрійським 
віолончелістом М.Холлером; майстер-клас в 
місті Бітола (Македонія); концерт студентів 
класу в музичному училищі м.Кривий Ріг; ви-
конання "Образів" М.Степаненка в Малому залі 
НМАУ 
Січень:  майстер-клас в м.Крагуєвац (Сербія) 
 участь в концерті пам'яті Небесної Сотні в 
Малому залі НМАУ 
Березень: виконання 2-го Концерту Ф.Шопена в 
Колонному залі Нац.філармонії, диригент 
І.Палкін;  майстер-клас у Львівській ССМШ 
Квітень: сольний концерт студентки 4 курсу 



О.Овчаренко в Чернігівському муз.училищі 
Травень: участь в концерті до Рахманінівських 
днів в Колоннму залі;  концерт Ф.Пуленка для 
2х фортепіано з оркестром в Великому залі 
НМАУ 
 Червень- Липень - робота на Горовицьких май-
стер-класах, Інститут Гліера 
28.07 - 10.08 - Проведення майстер-класу з ка-
мерної музики, Гут Хорнегг, Австрія (Штайєр-
марк). 
2019 - 2020 н.р. 
Вересень: виконання концерту №1 для форте-
піано з оркестром О.Костіна в Харківській 
філармонії (диригент В.Жадько) 
 - участь в концерті пам'яті О.Рудницького ( 
один відділ), твори Моцарта та Шопена) 
Жовтень - Виконання Концерту для фортепіано 
з оркестром №20 В.А.Моцарта в Маріупільській 
камерній філармонії, дир. В.Крячок 
 - концерт з флейтистом Ю.Шутко в Колонному 
залі Національної філармонії України (в про-
грамі - 12 сонат для флейти та клавіру 
Г.Ф.Генделя). 
 - проведення майстер-класу в ДМШ №3 з уч-
нями музичних шкіл м.Києва 
 Листопад - концертне турне з австрійським 
віолончелістом Майнхардом Холлєром в мм. 
Біла Церква, Ніжин, Київ. В програмі твори 
Бетховена, Шумана. 
 - проведення відкритого уроку з ученицею 9 
класу КССМШ ім. Лисенка Є.Почебут перед 
магістрами фортепіанного факультету НМАУ 
ім. П.Чайковського 
 - виконання Концертів для фортепіано з ор-
кестром В.А.Моцарта №№1, 11 та 21 в Колон-
ному залі НФУ, диригент І.Палкін 
 - участь в концерті пам'яті М.Б.Степаненка в 
залі ім. О.С.Тимошенка ( Л.ван Бетховен Пате-
тична соната оп.13). 
  - виконання Голубої Рапсодії Д.Гершвіна з 
квартетом саксофоністів в залі ім.В.Сліпака. 
Грудень  - початок циклу "32 фортепіанні сона-
ти Л.ван Бетховена. Сонати №№1,2,3,4 в 
Маріупільській камерній філармонії. 
Лютий - виконання сонат Л.ван Бетховена 
№№12, 13, 14 та 15 в Чернігівській філармонії. 
 - виконання Концерту №4 для фортепіано з 



оркестром Л.ван Бетховена в Запорізькій філар-
монії, диригент В.Редя. 
 - виконання сонат Л.ван Бетховена №№ 5,6,7,8 
в Маріупільській камерній філармонії 
 -  виконання сонат Л.ван Бетховена №№ 5,6,7,8 
в Дзеркальній залі Львівського оперного театру. 
 - участь в проекті до річниці з дня народження 
Ф.Шопена в Харківській філармонії (виконання 
ноктюрнів, мазурок та експромтів) 
 - участь в проекті до річниці з дня народження 
Ф.Шопена в залі ім.В.Сліпака НМАУ. Вико-
нання мазурок. 
виконання Фантазії Ф.Шуберта та Слов'янських 
танців А.Дворжака у фортепіанному дуеті з 
Іриною Алексійчук в Українському будинку 
звукозапису. 
Березень - проведення майстер-класу в Універ-
ситеті музики та образотворчих мистецтв 
м.Грац, Австрія. 
виконання сонат Л.ван Бетховена №№5,6,7,8 в 
Українському будинку звукозапису. 
Квітень - виконання сонат Л.ван Бетховена 
№№8,9,10,11 в Маріупільській камерній філар-
монії. 
виконання сонат Л.ван Бетховена №№8,9,10,11 
в Українському будинку звукозапису. 
2020 - 2021 
Вересень: концерт в Органному залі м.Біла 
Церква. В програмі Сонати №№12,12,14 Л.ван 
Бетховена.  
Лютий - участь в концерті А.Ільківа (труба) в 
Будинку органної музики м.Київ 
  -  виконання Концертів для фортепіано з ор-
кестром В.А.Моцарта №№2, 12 та 22 в Колон-
ному залі НФУ, диригент І.Палкін. 
 - виконання Фортепіанного квартету Г.Малера 
зі струнним квартетом Симфонічного оркестру 
Національної філармонії України. 
  Травень - участь у "марафоні" "Всі сонати 
Бетховена в Харкові" в рамках Харківського 
Musik-Fest'у. Виконання сонат №№1,2,5,6 

73.  Аналіз музич-
них творів. 
Основи редагу-
вання та жур-
налістики. 
Семіотичний 

Коханик  
Ірина  
Миколаївна 

завідувач кафе-
дри теорії музи-
ки, 
професор 

вища, ХІМ, 
1981,  
ЖВ-І 110994, 
музикознавство  
музикознавець, 
викладач, 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.02 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Гар-
монія як стильо-

Редактор, завідувачка редакції «Музична Украї-
на», 1985-1991 рр. 
 
Захищені дисертанти: 
1.Гнатів Н.В. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціа-

Докторантура НМАУ, 
2005 р. 
 
Kulturdialog in der 
zeitgenössischen 
ukrainischen Musik // 

4,6,7,8,10, 
11,14,19,20 



аналіз музично-
го тексту. 

музичний 
критик  

вий фактор у 
творчості укра-
їнських радян-
ських компози-
торів 70—80-х 
років (Л. Дичко, 
Є. Станкович, 
М. Скорик)», 
ИС 001693 
26.10.88, вида-
но рішенням 
Атестаційної 
комісії; 
 
професор кафе-
дри теорії музи-
ки 
12ПР 010233 
26.02.15, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 

льністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. Тема: 
«Тематична організація інструментальних тво-
рів Пауля Гіндеміта», 2016 р. Диплом ДК 03654, 
від 29.09.2016 р.,  видано на підставі рішення 
Атестаційної колегії. 
2.Баланко О.М Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Українська камерно-вокальна музика 
кінця ХХ  –  початку ХХІ ст. як виконавський 
феномен», 2017 р. Диплом ДК 043062, від 
26.06.2017 р., видано на підставі рішення Атес-
таційної колегії. 
 
 

Dialog zwischen den 
Musikkulturen: neue 
Klänge, neue Fakten, neue 
Blinkwinkel aus deutsch – 
ukrainischer Perspektive 
(Musikwissenschaftliches 
Institut der Robert 
Schumann Hochschule 
Düsseldorf. Düsseldorf, 
September 2010). 
 
Інтертекстуальність як 
основа діалогу у просто-
рі сучасної музичної 
культури // Міжнарод-
ний симпозіум «Діалог 
музичних культур: 
музика у суспільному 
середовищі європейсь-
ких країн – історія та 
перспективи; музичне 
мистецтво та політика; 
музика і культура бу-
денності» (Київ-
Дюссельдорф, 2011, 27-
30 вересня) 
 
Одеська національна 
музична академія 
ім.А.В. Нежданової, 
сертифікат № 144, 11-17 
червня 2018 р., стажу-
вання у рамках міжна-
родного музикознавчого 
семінару «Музикознав-
че слово в інформацій-
ному контенті (пост) 
сучасності». 
 
Київський інститут 
музики ім. Р. М. Глієра, 
сертифікат № 060/03-39, 
01.12.2018 – 15.01.2019, 
стажування у рамках 
міжнародного науково-
творчого проекту «Му-
зична культура сучасно-



сті: від наукового осми-
слення до виконавської 
інтерпретації та імпрові-
зації» 

74.  Новітні тенден-
ції сучасної 
культурології. 
Історія світових 
культурологіч-
них вчень. 
Історія та теорія 
світової культу-
ри. 
Методика 
викладання 
культуро-
логічних дис-
циплін. 
Педагогічна 
практика з 
культуро-
логічних дис-
циплін. 

Кривошея 
Тетяна  
Олександрівна 

завідувач кафе-
дри теорії та 
історії культури, 
професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра 
 

вища, КНУ 
ім. Т.Шевченка, 
1999,  
КВ 11560995, 
філософія, 
філософ, ви-
кладач філо-
софських 
дисциплін 
 

доктор культу-
рології,  
26.00.01 – Тео-
рія та історія 
культури (куль-
турологія); тема 
дис.: «Естетичне 
виховання в 
сучасному куль-
туротворчому 
процесі», 
ДД 003981,  
22.12.14, видано 
рішенням Атес-
таційної колії; 
 
доцент кафедри 
теорії та історії 
культури 
12 ДЦ 030738 
07.05.12, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 

Захищені дисертанти: 
1. Романенко А..Р. Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата культурології за спе-
ціальністю 26.00.01 - Теорія та історія культури. 
Тема: «Культура спогадів-спогади культури»: 
мемуарна спадщина В. Пухальського», 2018 р. 
Диплом ДК  047820, від 05.07.2018 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 
 
 

Докторантура НМАУ, 
2012 р. 

 

3,6,7,8,9,14 

75.  Фортепіанний 
ансамбль. 
Педагогічна 
практика. 
Фах (фортепіа-
но). 

Куликова  
Катерина  
Володимирівна 

старший викла-
дач спеціально-
го фортепіано 
№2 

вища, НМАУ, 
2006, 
КВ 30436614,     
музичне мисте-
цтво,  
магістр музич-
ного мистецтва, 
викладач ВНЗ 
III-IV рівня 
акредитації, 
артист камер-
ного ансамблю, 
концертмейс-
тер, концертний 
виконавець 
/фортепіано/. 

- Концертмейстер у Київському державному 
музичному ліцеї імені М.В. Лисенка, 2001-
2009 рр. 
Концертмейстер кафедри народних інструмен-
тів НМАУ ім. П.ІІ. Чайковського з 2009 р. 
 
Концерти: 
Участь у Міжнародному фестивалі Extra Piano 
Festival  у Франції.  З успіхом пройшли сольні 
концерти у Парижі, Ліоні, Ліллі, Ам’єні (бере-
зень 2017р.). Виступ у складі камерного ансам-
блю з Євгеном Кострицьким на Благодійному 
концерті «Зірки для дітей» (30.05.2017, Одеса). 
Виступ з камерним оркестром Одеської Філар-
монії — виконання Концерту Моцарта №20 ре 
мінор (21.03.2017). 
2017-2018 навч. рік. Виступ з Симфонічним 
оркестром Рішон-Леціон, виконання Концерту 
для фортепіано з оркестром №1 П.І. Чайковсь-

Асистентуру-
стажування НМАУ, 
2009 р. 

1,11,14,20 



кого під орудою Аріє Варді (жовтень 2017 р.). 
Гастролі по містах Норвегії з 3 сольними конце-
ртами на запрошення імпресаріо Сержа Пулена 
(квітень 2018 р .).  
2018-2019 навч. рік. Виступ з сольним концер-
том в Одеській Филармонії (24.09.2018 р.). Ор-
ганізація та участь у концерті камерної музики в 
рамках освітньої програми МК Майстерклас 
(23.10.2018 р.). Гастролі до Південної Кореї 
(Сеул) у складі камерного ансамблю з Євгеном 
Кострицьким для участі у музичному фестивалі 
у Seoul Art Center. 
2019-2020 навч. рік. Участь в організації та 
проведенні, а також вступне слово до концерту з 
творів Роберта Шумана в Університетському 
коледжі Київського університету імені Бориса 
Гринченка (березень 2020 р.). Виступ у Консер-
ваторії м. Анкара з симфонічним оркестром 
(виконання Концерту №1 Фредеріка Шопена) 
(березень 2020 р). Сольний виступ в Urban 
Music Hall (м. Одеса) з творами композиторів-
романтиків (травень 2020 р.) 
2020-2021 навч. рік. Гастролі з сольними висту-
пами по містах Франції (Лілль, Ліон, Париж) та 
Бельгії (Брюссель) (вересень 2020 р.). Виступ з 
симфонічним оркестром м. Лілль (Франція), у 
програмі Концертна фантазія соль мажор, ор. 56  
та сольні твори Петра Чайковського (жовтень 
2020 р.). Виступ у Великому залі Одеської філа-
рмонії у складі камерного ансамблю з Євгеном 
Кострицьким (листопад 2020 р.) 

76.  Фах (фортепіа-
но). Фортепіан-
ний ансамбль. 
Педагогічна 
практика. 
Методологія 
наукових 
досліджень. 
Керівництво 
магістерською 
роботою.  
Українське 
музичне мисте-
цтво. 

Кутасевич 
Андрій  
Валентинович 

 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри спеціа-
льного фортепі-
ано № 2 
 

вища, НМАУ, 
1996, 
ЛН 001542, 
фортепіано, 
викладач, 
концертний 
виконавець, 
артист камер-
ного ансамблю, 
концертмейстер 

 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Стильова ди-
ференціація 
духовно-
музичних спад-
щин Степана 
Дегтярьова та 
Артема Веделя: 
питання авторс-
тва творів супе-
речливої атри-
буції», 

Концерти: 
10.06.2016, 11.06.2016 – виконання Концерту № 
2 соль мінор тв. 22 К. Сен Санса з оркестром 
Ансамблю класичної музики імені Б. М. Лято-
шинського в рамках X Міжнародного фестива-
лю диригентів «ICF – Kyiv» у Національному 
будинку органної та камерної музики України. 
02.10.2016 – сольний концерт у Великому залі 
Харківського національного університету мис-
тецтв імені І. П. Котляревського в рамках 23 го 
Міжнародного музичного фестивалю «Харків-
ські асамблеї» – виконання творів Ф. Мендель-
сона-Бартольді. 
13.09.2017 – виконання Концерту № 1 сі бемоль 
мінор тв. 23 П. Чайковського з Полтавським 
симфонічним оркестром на відкритті концерт-

Асистентура-стажування 
НМАУ, 2000 р., 
Посвідчення № 455 

1,8,10,14 



ДК 028551 
28.04.15, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії 

ного сезону в Полтавському обласному музич-
но-драматичному театрі імені М. В. Гоголя 
(диригент – Віталій Скакун). 
22.06.2018, 23.06.2018 – виконання Концерту № 
22 мі бемоль мажор KV 482 В. А. Моцарта з 
оркестром Ансамблю класичної музики імені Б. 
М. Лятошинського в рамках X Міжнародного 
фестивалю диригентів «ICF – Kyiv» у Націона-
льному будинку органної та камерної музики 
України. 
27.01.2019 – сольний концерт у Чернігівській 
обласній філармонії (у програмі – твори В. А. 
Моцарта, Р. Шумана, С. Франка). 
14.04.2019 – сольний концерт у київському 
Будинку актора (у програмі – твори В. А. Моца-
рта, Ф. Шопена, Р. Шумана, С. Франка, В. Ко-
сенка). 
18.01.2020 – виконання Концерту № 14 мі бе-
моль мажор KV 449 В. А. Моцарта з камерним 
оркестром «Ars nova» Миколаївської обласної 
філармонії (диригент – Вікторія Жадько). 
25.01.2020 – сольний концерт у Колонному залі 
імені М. В. Лисенка Національної філармонії 
України (виконання циклу багателей тв. 33 і 
трьох сонат тв. 31 Л. ван Бетховена). 
27.11.2020 – виконання Концерту № 1 до мажор 
тв. 15 Л. ван Бетховена із Симфонічним оркест-
ром Національної філармонії України в Колон-
ному залі імені М. В. Лисенка (диригент – Ігор 
Палкін). 
25.01.2021 – сольний концерт у Колонному залі 
імені М. В. Лисенка Національної філармонії 
України (виконання Двох сонат тв. 27, Andante 
favori та Сонати тв. 53 Л. ван Бетховена). 
1-б) Організація концертів (аналог сценічної 
постановки): 
02.11.2016 – організація концерту, присвяченого 
90 річчю від дня народження видатного музика-
нта, піаніста, педагога Д. Р. Юделевича (1926–
2006), у Малому залі НМАУ. 
20.02.2019 – організація концерту-реквієму 
пам’яті Небесної сотні (до п’ятої річниці Рево-
люції Гідності) в Малому залі НМАУ. 
02.11.2019 – організація музичного вечора до 
120 річчя від дня народження видатного піаніс-
та – професора Київської консерваторії Є. М. 
Сливака (1899–1969) у Малому залі НМАУ. 



1-в) Аранжування твору: 
31.10.2020 – розшифровка та редакція Сонати 
для скрипки та клавіру М. Березовського, пре-
зентація аудіозапису (партія скрипки – Ігор 
Воронка) у Львівському будинку органної та 
камерної музики в рамках Всеукраїнської нау-
ково-практичної конференції «Максиму Бере-
зовському присвячується: до 275 річчя від дня 
народження». 
Публікації: 
1-г) Наукові публікації у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку наукових 
фахових видань України: 
Кутасевич А. В. Духовно-музичні твори Степа-
на Дегтярьова у київських рукописних нотних 
зібраннях // Часопис Національної музичної 
академії України імені П. І. Чайковського : наук. 
журн. 2016. № 4 (33). С. 4–24. 
Кутасевич А. В. Духовно-музична спадщина 
Степана Дегтярьова в минулому та сьогоденні: 
питання атрибуції творів // Науковий вісник 
Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського. Вип. 117 : Степан Дегтярьов 
та його сучасники: музичний класицизм у Схід-
ній Європі : зб. ст. Київ, 2016. С. 71–88. 
Кутасевич А. В. «Серйозні варіації» для форте-
піано Фелікса Мендельсона як зразок романти-
чної моделі жанру (погляд виконавця) // Аспек-
ти історичного музикознавства : зб. наук. ст. 
Вип. X. Харків : Харк. нац. університет мис-
тецтв ім. І. П. Котляревського, 2017. С. 5–23. 

77.  Фах  (флейта) 
МНД  
Провідні школи 
виконавства на 
духових ін-
струментах 

Кушнір  
Антон  
Ярославович 

декан оркестро-
вого факульте-
ту, 
доцент кафедри 
дерев’яних 
духових інстру-
ментів 

вища, НМАУ, 
2004, 
КВ 25798130 
музичне мисте-
цтво,  
магістр музич-
ного мистецтва.  
 
Свідоцтво В2 
№24880 
20.11.18 

 

кандидат ми-
стецтвознавства, 
17.00.03  – Му-
зичне ми-
стецтво, тема 
дис.: «Київська 
флейтова шко-
ла: теоретичний, 
історичний, 
виконавський 
аспекти», 
ДК 015620, 
04.07.13,  вида-
но рішенням 
Атестаційної 
колегії; 

Артист Національного президентського оркест-
ру, 2008-2018 рр. 
Артист Академічного симфонічного оркестру 
Національної філармонії України з 2018 р. 
 
Публікації: 
Kyiv flute performance school: main principals. 
Вісник НАКККіМ Herald№ 4, 2018. сс. 302-304; 
- Постать Андреаса Нігофа у становленні Київ-
ської флейтової школи.  Історія становлення та 
перспективи розвитку духової музики в кон-
тексті національної культури України та зару-
біжжя. Збірник наукових праць. Рівне, 2016. Сс. 
88-92; 
Оприлюднені здобутки: 
- запис програми «Джерело мистецтв» телераді-

Участь у Міжнародному 
симпозіумі, доповідь 
«Творчість Й.Й. Кванца 
в контексті розвитку 
європейських націона-
льних флейтових шкіл» 

1,4,8,10,14, 
19,20 



 
доцент кафедри 
дерев’яних 
духових інстру-
ментів 
АД 002273 
23.04.19, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 

окомпанія Глас (2021); 
- Концерт-презентація творів Теобальда Бьома 
(НМАУ, 2019); 
- Концерт української флейтової музики 
(НМАУ, 2018); 

78.  Основна інозе-
мна мова 
(німецька). 
Німецька мова 
за професійним 
спрямуванням. 
Англійська 
мова за профе-
сійним спряму-
ванням. 

Лисенко 
Любов  
Володимирівна  

 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри мов 

вища, Інститут 
філології КНУ 
ім. Т.Г. Шевче-
нка, 2003, 
КВ 23028471, 
переклад, 
магістр філоло-
гії, перекладач 
та викладач 
німецької та 
англійської мов 

 

кандидат куль-
турології,  
26.00.01 – Тео-
рія та історія 
культури (куль-
турологія), тема 
дис.: «Особли-
вості впливу 
лінгвокультур-
них чинників на 
формування 
ментальної 
ідентичності 
етноспільнот», 
ДК 045202    
12.12.17, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії 

- Міністерство освіти і 
науки України, Націона-
льний транспортний 
університет. Свідоцтво 
про підвищення кваліфі-
кації ТУ 
№ 020709 15000151 -16. 
Реєстраційний номер 
315/16. Видано 9 червня 
2016 р. 
 

4,5,7,12, 
14,19 

79.  Фортепіано Лисенко 
Ольга  
Всеволодівна 

 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра, кафедри 
загального та 
спеціалізова-
ного фортепіано 

вища, КДК, 
1972 
Ч 589572,  
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
соліст камерно-
го ансамблю, 
викладач 
 
 

кандидат мис-
тецтвознавства  
17 00 02 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Ху-
дожня інтерпре-
тація в системі 
категорій музи-
чного виконавс-
тва»,  
ИС 002181   
06.06.91, видано 
рішенням Ради 
при Київській 
державній кон-
серваторії 
ім.П.І. Чайков-
ського; 
 

Публікації: 
Дискурс-аналіз процесів музично-виконавської 
діяльності в контексті теорії функціональної 
системи П. К. Анохіна / Лисенко О. В. // Міжна-
родний вісник: культурологія, філологія, музи-
кознавство – К.: Міленіум, 2016.- Вип. ІІ (7).- С 
130-136 
— Основні принципи системно-
функціонального і структурно-функціонального 
дослідження процесів музично-виконавської 
діяльності. /Лисенко О.В.// Міжнародний 
альманах Культура і сучасність. К.: Міленіум,  
2016.-№2.- С. 60-67 
—
BulletinofKeivNationalUniversityofCultureandArts. 
SeriesinMusicalArt. Issue 1/2019 ISSN (online) 
2617-4030 Scientific collection 122p.// Lysenko 
Olga Musical-performing aktivity of categorical 
definition of functional thinking, speech and 

Аспірантура у Москов-
ської державної двічі 
ордена Леніна консерва-
торії 1974-1977рр.  
 
Докторантура у НМАУ 
1998- 2001рр. 
 
Піврічне ФПК у Мос-
ковської державної двічі 
ордена Леніна консерва-
торії 2004 р . 

1,3,10,14 



доцент кафедри 
загальног та 
спеціалізовано-
го фортепіано 
ДЦ АР 000631 
22.06.94, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 

intonational means of ekspression sistems //Kyiv 
KNUKIM Publishing, 2018. P. 18-31. 
—ІІІ Міжнародна науково-практична конфе-
ренція “Україна Європа. Світ. Історія та імена в 
культурно-мистецьких рефлексіях”7-8 листопа-
да 2019 р, Київ НМАУ 
Тези доповідей. НМАУ м.Київ: Друк. ПП 
«ЮиС».2019, 200с. // Лисенко О. В. Музичне 
виконавство в аспекті когнітивної парадигми 
музикознання. С. 94-96 
—
IIInternationalscientificconferenceScientificdevel-
opmentofnewEasternEurope: ConferenceProceed-
ings, November 15-th, 2019, Riga, Latvia: Baltija 
Publishing. 92 pages. UDK001(4) Sc 937   
Olga Lysenko // Lysenko Olga Musical perfor-
mance in the aspect of the cognitive paradigm of 
music knowledge p. 6-9 
—ІY Міжнародна науково-практична онлай 
конференція “Україна Європа. Світ. Історія та 
імена в культурно-мистецьких рефлексіях”5-7 
листопада 2020 р, Київ НМАУ ім. 
П.І.Чайковського. Тези доповідей. НМАУ 
м.Київ: Друк. ПП «ЮиС».2019, 220с. // Лисенко 
О. В. Методологічні питання когнітивного ана-
лізу музично-виконавської діяльності. С. 96-102 
—Міжнародная науково-практична онлайн-
конференція — Камерно-інструментальний 
ансамбль: витоки та сьогодення. Київ, 28 люто-
го 2021;  Тези доповідей. НМАУ м.Київ: Друк. 
ПП «ЮиС».2021,  // Лисенко О. В.- Поняття 
музичної когніції і комунікації в камерно-
інструментальному виконавстві. 

80.  Спеціальний 
інструмент 
(фах).Педагогіч
на практика 
Виконавська 
практика. 
Підготовка 
магістерської 
виконавської 
програми (фах). 

Лисоконь 
Олександр 
Петрович 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
спеціального 
фортепіано №1 

вища, КДК, 
1977, 
Я 900220                           
фортепіано. 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
концертмей-
стер, соліст 
камерного 
ансамблю 

доцент кафедри 
загального та 
спеціалізова-
ного фортепіано 
ДЦ 004237 
26.02.02, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
Заслужений 
артист України 

Оприлюднені здобутки: 
Аранжування українських та авторських пісень 
для дитячого хору з супроводом, 2021. 
Фантазія на тему Оперет Імре Кальмана для 
фортепіано, 2019 р. 
Виставлені на you-tube записи аранжувань джа-
зових стандартів класичної музики та українсь-
ких пісень у виконанні вокального секстету 
«Джаз-експромт» (Jazzex). 

Асистентура-
стажування КДК, 1981, 
Посвідчення № 174 

1,8,11,14 

81.  Диригування, 
Диригентська 

Литвиненко 
Святослав  

завідувач кафе-
дри оркестрово-

вища, КДК,  
1973,  

професора ка-
федри народних 

- - 3,9,10,19 



практика,  
Читання та 
аналіз партитур  

 

Іванович го диригування 
та інструменто-
знавства,  
професор 

Я 900370, 
оперно-
симфонічне 
диригування, 
диригент 
симфонічного 
та оперного 
оркестру 

інструментів  
ПР АР 000343 
01.03.01, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
Народний ар-
тист України 

82.  Фах (фортепіа-
но),  
Педагогічна 
практика, 
Виконавська 
практика 

Ліфоренко  
Ольга  
Дмитрівна 

професор кафе-
дри спеціально-
го фортепіано 
№2 

вища, КДК,  
1969,   
С 322319, 
фортепіано,  
концертний 
виконавець, 
соліст камерного 
ансамблю, 
викладач, кон-
цертмейстер 

 

професор кафе-
дри спеціально-
го фортепіано,  
12 ПР 010438    
28.04.15, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни  

- Асистентура-стажування 
КДК, 1976 р. 
 
Стажування у Москов-
ській державній консер-
ваторії на фортепіанно-
му факультеті, 1982р. 
 
Стажування в Інституті 
мистецтвознавства, 
фольклористики та 
етнології імені М. Т. 
Рильського, 1989 р.  

4,10,11,14 

83.  Фах 
(скрипка),  
Методика 
викладання гри 
на скрипці – 68 
год.  
Історія вико-
навста 
наьспец.інстру-
ментах (скрип-
ка, альт) 
Методика 
викладан-
ня фаху у 
вищих 
навчаль-
них 
закладах 

Ляхіна  
Тетяна  
Володимирівна 

старший викла-
дач кафедри 
скрипки 
 

вища, НМАУ, 
2008, 
КВ 35219438 
 музичне мис-
тецтво, магістр 
музичного 
мистецтва, 
концертний 
виконавець, 
викладач ВНЗ 
ІІІ-ІV рівня 
акредитації, 
артист камер-
ного ансамблю, 
артист оркест-
ру/ скрипка/ 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, 
тема дис.: «Фан-
тазії для скрип-
ки на запозичені 
теми в контексті 
становлення 
віртуозно-
романтичного 
стилю виконав-
ства», 
ДК 023997, 
23.09.14,  вида-
но рішенням 
Атестаційної 
колегії 
 
 

- Асистентура-стажування 
НМАУ, 2011 р.,  
Посвідчення № 85. 
 
Участь у Міжнародному 
симпозіумі, доповідь 
«Фантазія у скрипковій 
музиці ХІХ століття» 

8,10,12, 
14 

84.  Фортепіано 
загальне та 
спеціалізоване 

 

Магомедбекова  
Наіда  
Парпачівна 

професор кафе-
дри загального 
та спеціалізова-
ного фортепіано 

вища, 
МДД ім.П.І. 
Чайковського 
1968, 

професор кафе-
дри загального 
та спеціалізова-
ного фортепіа-

Понад 40 концертів (у складі камерних ансамб-
лів) у концертних залах Києва (НМАУ, Націо-
нальний будинок органної та камерної музики 
України), Дніпра, Чернігова, містах Італії, Німе-

- 1,4,14,19 



 IIIN888816 
фортепіано; 
концертний 
виконавець, 
камерний 
виконавець, 
концертмейс-
тер, викладач 
 
 

но,  
12 ПР 007054 
01.07.11, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни; 
 
Заслужена арти-
стка Дагестану 

ччини 

85.  Сучасні компо-
зиторські стилі і 
техніки (СКСТ) 
Інструментоз-
навство  
Інструменту-
вання 
Читання парти-
тур 

Мамонов  
Сергій  
Олексійович 

професор кафе-
дри композиції, 
інструментов-ки 
і сучасних му-
зичних техноло-
гій 

вища ХІМ 
ім.І.П. Котля-
ревського, 
1974,  
Ч 590991, 
композиція, 
композитор, 
викладач музи-
чно-
теоретичних 
дисциплін 

професор кафе-
дрі композиції і 
теорії музики, 
ПР АР 000644 
28.09.94, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

Оприлюднені здобутки: 
Поновлено з втрачених та пошкоджених творів:  
2017 р. - «Осінній романс» для голосу і ф-но, сл. 
М. Кошелєва;  
- Прелюдії для ф-но.  
2018 р. - «Струнний квартет», поновлений у 
комп’ютерному наборі;  
2020 р. - Дві частини з Симфонієти 
Публікації: 
2019 р. - Авторська збірка - С. Мамонов. Твори 
для бандури - Київ, 2019, ISMN - 707503-21-8  
Доповіді на Міжнародних науково-методичних 
семінарах «Актуальні проблеми теорії і практи-
ки художньої освіти, вокального та інструмен-
тального естрадного виконавства» (Мелітополь-
ський державний педагогічний університет):  
- «Сучасні композиторські стилі та техніки: 
інтерпртація музичного твору як фактор успіш-
ності виконавця», 22.10.2016; 
 - «Стильова інтерпретація музичного твору як 
складова розвитку творчого потенціалу викона-
вця», 17.05.2018. 

- 1,4,14, 
19 

86.  Фах 
(домра) 
Ансамбль  
Пед. 
практика  

 

Матвійчук  
Любов  
Дмитрівна 

завідувач кафе-
дри 
народних ін-
струментів, 
професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра  

вища, КДК, 
1977, 
А-ІІ 083847 
домра, 
концертний 
виконавець, 
диригент 
оркестру на-
родних інстру-
ментів, викла-
дач 

доцент кафедри 
народних ін-
струментів 
ДЦ АР 003453 
06.11.96, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 

Оаприлюднені здобутки: 
Збірки творів у перекладенні та аранжуванні 
Матвійчук Л.Д.,  
1.П’єси для дуету домристів у супроводі форте-
піано. 2.Твори для ансамблю домристів у су-
проводі фортепіано. 3.«Фрески Софії».-Збірка 
творів для унісону домристів 
Участь у музичних передачах Українського 
радіо «Культура», а саме:  Музична студія 
«Ліра» з ведучою програми Гюзель Сабітовою. 
Участь у передачі Всесвітнього радіо новин з 
ведучою Людмилою Кучеренко 

Аспірантура КДК, 1984 
р.  
 
Доповідь: 
«Формування ігрових 
прийомів як профілак-
тика професійних захво-
рювань рук домриста» - 
Матеріали 2-ого Всеук-
раїнської науково-
практичного симпозіуму 
до 100-річчя Київської 

1,3,4,7,9, 
10,11,14,19 



Авторські твори  Л.Д. Матвійчук для домри з 
фортепіано    
1.Роздум (для домри соло).  
2. Поетичний ескіз.  
3. Українські візерунки.  
4. Варіації в старовинному стилі.  
5. Обробка української народної пісні «Дівчино 
моя, переяславко».  
6. Варіації на тему російської народної пісні 
«Суботея».  
7. Молдавський танець.(обробка для домри і 
фортепіано 
8. Обробка української народної пісні «По са-
дочку ходжу».  
9. Зозуля. 10. У лісі на світанку. 
11.Укр.нар.пісня «По садочку ходжу»  
12. Лірична танцювальна  
13. Музична табакерка  
14.Обробка укр.нар.пісні «Дівчино моя, переяс-
лавко» 

консерваторії (НМАУ) 
ім. П.І.Чайковського 

 

87.  Фах (саксофон) 
Педагогічна 
практика 
Методологія 
наукових 
досліджень 
Підготовка 
магістерської 
наукової роботи 

 

Мимрик 
Михайло 
Романович 

професор,  
який не має 
вченого звання 
професора, 
кафедри де-
рев’яних духових 
інструментів 

вища, НМАУ, 
2000, 
КВ 133351483, 
концертний 
виконавець, 
артист оркест-
ру, артист 
камерного 
ансамблю, 
викладач 

кандидат мистец-
твознавства,  
17.00.03 Музичне 
мистецтво, тема 
дис.: «Саксофон в 
українській 
камерній музиці 
кінця ХХ-
почат-
куХХІ століття: 
композиторська 
творчіст і вико-
навська практи-
ка»,  
ДК 015604 
04.07.13, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії; 
 
доцент кафедри 
дерев’яних 
духових інстру-
ментів, 
12ДЦ 045804, 
25.02.16, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії 

Артист Квартету саксофоністів Національної 
філармонії України з 2002 р. 

Асистентура-
стажування НМАУ, 
2002 

4,8,10,14, 
19,20 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2


88.  Фах (камерний 
ансамбль) 
Методика 
викладання 
камерного 
ансамблю –  
40 год. 
Історія камер-
ного ансамблю 
– 136 год. 

Моргунова  
Тетяна  
Леонідівна 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра 
кафедри камер-
ного ансамблю 

вища, ХІМ, 
1970,  
С 323872, 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
артист камер-
ного ансамблю 
концертмейс-
тер, викладач 

доцент кафедри 
камерного ансам-
блю та концерт-
мейстерської 
підготовки, 
ДЦ 039581 
26.07.91, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії 
 

Концерти: 
"Є музики краса" до 120річчя з Дня народжен-
ня  В.С.Косенка 3 концерти камерно-
інструменальноі музики 16.10 2016 - Музей Б. 
Лятошинського, Житомір ,  7.12.2016- Малий 
зал НМАУ ім. П.І. Чайковського, 9.12 2016 - 
Філармонія м. Суми. 
Концерт з творів М.Шуха (пам'яті композитора) 
20.04.2018 - Сумське вище училище мистецтв і 
культури ім. Д.С. Бортнянського; 
Концерт німецької камерної музики " Від баро-
ко до романтизму" 18.03.2021 - Квартира-музей 
В.С. Косенка. 
 

Асистентура-
стажування Рос. Ак. 
Муз. ім. Гнесіних 1981 р. 
ФПК МГК, 1976, 1989 
по спеціальності камер-
ний ансамбль. Тема 
"Емоційне та раціональ-
не у мистецтві", " 
Л.Бетховен. Варіації на 
тему Моцарта для 
віолончелі та фортепіано 
Мі бемоль мажор, 
Соната для віолончелі та 
фортепіано ор. 102 №2, 
К. Дебюссі. Соната для 
віолончелі та фортепіа-
но". Свидетельство  
№ 1284 17.06.1989. 
Львівська національна 
музична академія імені 
М.В. Лисенка. Стажу-
вання на кафедрі камер-
ного ансамблю з 
28.01.2011 по 8.02.2011. 
Тема. "Методика роботи 
над камерно-
інструментальними 
сонатами віденьських 
класиків"   
Довідка 08.02.2011. 

1,4,8,10,12,
14,19 

89.  Аналіз музич-
них творів. 
Основи музич-
ної інтерпрета-
ції. 
Інтерпретація 
музичних 
творів. 
Стильові 
засади музич-
но-
виконавської 
творчості. 
Керівництво 
курсовою 
роботою. 

Москаленко 
Віктор  
Григорович 

 

завідувач кафе-
дри теорії та 
історії музично-
го виконавства, 
професор 

вища, НДК, 
1965, 
Ф 307995, 
музикознавство 
музикознавець, 
викладач музи-
чно-
теоретичних і 
музично-
історичних 
дисциплін  

доктор мистецт-
вознавства,           
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Теоретичний 
та методичний 
аспекти музич-
ної інтерпрета-
ції», 
ДН 001569 
05.10.94, видано 
рішенням спеці-
алізованої Вче-
ної ради НМАУ 
ім.П.І. Чайков-
ського; 

Захищені дисертанти:  
1. Хафізова Г.О. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема: «Стильові особливості перетворення 
поезії Олександра Пушкіна у вокальних цик-
лах», 2017 р. Диплом ДК 046697, від 
2003.2018 р., видано на підставі рішення Атес-
таційної колегії. 
2. Іванніков Т.П. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеняступеня доктора мистецтвознавст-
ва за спеціальністю 17.00.03. – Музичне мисте-
цтво. Тема: «Європейська гітарна музика ХХ 
століття: феноменологія творчості», 2018 р. 
Диплом ДД 008266,від 05.03.2019 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 
3. Водолєєва Н.В. Дисертація на здобуття нау-

Аспірантура КДК, 1971  
Участь у міжнародних 
симпозіумах з музичної 
інтерпретації в Польщі 
та Україні (2014-2015) 
Стажування у рамках 
міжнародного науково-
творчому проекті at the 
international scientific and 
creative project «Музична 
культура сучасності: від 
наукового осмислення 
до виконавської інтерп-
ретації та імпровізації» 

3,6,7,8 



 
професор кафе-
дри теорії музи-
ки, 
ПР АР 000330 
27.09.95, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 

кового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03. – Музичне мистецтво. 
Тема:«Стильові особливості музичної архітек-
тоніки у творах Сергія Прокоф’єва», 2020 р. 
Диплом ДК 05201, від 26.11.2020 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 
 4. Ніколаєвська Ю.В.. Дисертація на здобуття 
наукового ступеняступеня доктора мистецтвоз-
навства за спеціальністю 17.00.03. – Музичне 
мистецтво. Тема: «Музична комунікація як 
інтерпретавний феномен (на прикладі творчості 
ХХ – початку ХХІ ст.)», 2021 р. Диплом 
ДД 011101,від  15.04.2021 р., видано на підставі 
рішення Атестаційної колегії. 

90.  Основна інозе-
мна мова 
(англійська). 
Англійська 
мова (практичні 
заняття).  
Французька 
мова (практичні 
заняття).  

Набокова 
Наталія 
Миколаївна 

старший 
викладач 
кафедри мов  
 

вища, КДУ ім.  
Т.Г.Шевченка, 
1986,  
ЛВ 427344,  
романо-
германські 
мови та літера-
тура, 
філолог, 
викладач фран-
цузької та 
англійської мов, 
перекладач 
французької 
мови 

 

- - Курси підвищення 
кваліфікації з методики 
викладання іноземних 
мов. При Міністерстві 
освіти України. Свідоцт-
во про підвищення 
кваліфікації від 09 
червня 2016 року. 
 
Здобувач наукового 
ступеня кандидата 
мистецтвознавства 
НМАУ iм. П. I. Чайков-
ського, кафедра історії 
та теорії культури, тема 
дис.  «Творча спадщина 
Ф. Якименка в аспекті 
соціокультурної іденти-
чності» 

4,10,14, 
19 

91.  Фах (бандура) Новицький 
Костянтин  
Георгійович 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
бандури 

вища, КДК, 
1974, 
Я 816528, 
бандура, конце-
ртний викона-
вець, викладач 

доцент кафедри 
народних ін-
струментів,  
ДЦ 006467 
23.12.02, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
заслужений 
артист України 

Артист камерного інструментального ансамблю 
Українського Гастрольного Концертного 
об’єднання (Укрконцерт), 1973-1977 рр. 
Соліст інструменталіст вищої категорії Націо-
нальної капели бандуристів ім.Г.Майбороди, 
1977-1992 рр. 
 
 

Участь в міжнародному 
симпозіумі: присвяче-
ному 75-ти річчю засну-
вання кафедри народних 
інструментів НМАУ ім. 
П.І.Чайковського, (лис-
топад 2014р.) 

 

4,10,14, 
19,20 

92.  Методологія 
наукових 
досліджень, 

Олексієнко 
Олександр 
Васильович 

декан вокально-
диригентського 
факультету, 

вища, КДК, 1994, 
КЖ 017849, 
акордеон, 

кандидат  мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 - Музи-

Учасник ансамблю народної музики «Джерело» 
Національної філармонії України з 1991 р.  
 

НАКККІМ, Центр непе-
рервної культурно-
мистецької освіти, група 

1,8,10, 
20 



Підготовка 
магістерської 
наукової робо-
ти, 
Читання та 
аналіз партитур, 
Інструменту-
вання та перек-
ладення 

 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра  кафедри 
оркестрового 
диригування та 
інструментоз-
навства  

концертний 
виконавець, 
викладач; 
 
НМАУ, 1999, 
ЛД 008110, 
композиція, 
композитор, 
викладач музич-
но-теоретичних 
дисциплін 

чне мистецтво,  
тема 
дис.: «Творчість 
Миколи Дрем-
люги і процес 
становлення 
бандурного 
репертуару», 
ДК 020079 
08.10.03, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої  
атестаційної 
комісії України; 
 
доцент кафедри 
народних ін-
струментів, 
12ДЦ 019107      
18.04.08,  вида-
но рішенням 
Атестаційної 
колегії; 
 
заслужений 
артист України 

Концерти: 
1) Концерт у складі квартету «Джерело» НФУ 
31.05.2021 
2) Концерт у Великому залі НМАУ 
ім. П.І. Чайковського (виконання власного тво-
ру «Весняний Париж» з ансамблем «Рідні на-
співи» НФУ) 18 травня 2021 р. 
3) 2018 – завершено Фінал концерту для акор-
деону з оркестром 
4) 09.09.2020 – Сольний концерт в органному 
залі м. Біла Церква 
5) 30.11.2020 – м. Ірпінь. Сольний концерт у 
міському парку (відкрита сцена) 

«Викладачі фахових 
дисциплін закладів спеці-
алізованої мистецької 
освіти» (10–19 березня 
2021 року) 

93.  Фортепіано 
загальне та 
спеціалізоване 
(інд.) 

 

Омельченко 
Тетяна  
Андріївна 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра,  кафедри 
загального та 
спеціалізова-
ного фортепіано  
 

вища, КДК, 
1980, 
Г-II 039615, 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
соліст камерно-
го ансамблю, 
викладач, 
концертмейстер 
 
 

кандидат мис-
тецтвознавства,            
17.00.03 – Му-
зичне мистецтво      
тема дис.: «Ук-
раїнські сонати 
для скрипки та 
фортепіано 70–
90-х років ХХ 
ст. (виконавські 
проблеми осми-
слення фактур-
но-жанрової 
організації те-
матизму)», 
ДК 047343 
02.07.08, видано  
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України;  

Публікації: 
Торкаючись серця (пам’яті Галини Непорож-
ньої) // Часопис НМАУ імені П.І.Чайковського, 
№4 (41), 2018. – С.124 – 142.  
Концерти, оприлюднені здобутки: 
- 10 квітня 2016 р.– концерт камерно-
інструментальної музики у Мистецькому центрі 
«Шоколадний будинок» у складі камерного 
ансамблю солістів «Arsgenesis»: Виконувалося: 
Тріо Г. Малера, Арії Моцарта і Бетховена, п’єси 
для скрипки і фортепіано. 
- Від класики до джазу. Фортепіанні акомпане-
менти для духових інструментів. П’єси. На-
вчально-методичний посібник для студентів 
оркестрових спеціалізацій вищих навчальних 
закладів мистецтв ІІІ – IV рівнів акредитації. 
Клавір з додатком партій оркестрових інстру-
ментів. Перший зошит. – Автори-упорядники 
Омельченко Т.А., Краснікова Л.М. –Київ: 
НМАУ, 2017. – 170 с. (136 с. клавір і 34 с. пар-
тій).  

Асистентура-
стажування КДК,  
1984 р. 

1,3,4,8,10 



 
доцент кафедри 
загального та 
спеціалізовано-
го фортепіано,  
12ДЦ 023887 
09.11.10, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 

- Від класики до джазу. Фортепіанні акомпане-
менти для духових інструментів. 
П’єси:Навчально-методичний посібник для 
студентів оркестрових спеціалізацій вищих 
навчальних закладів мистецтв ІІІ – IV рівнів 
акредитації. Клавір з додатком партій оркестро-
вих інструментів. Другий зошит. – Автори-
упорядники Омельченко Т.А., Краснікова Л.М. - 
Київ: НМАУ, 2020. – 180 с. (140 с. клавір і 40 с. 
партій). 

94.  Фах (фортепіа-
но). 
Загальне фор-
тепіано. 
Концертмейс-
терський клас. 
Підг.маг.роб. 

Осока  
Олена  
Володимирівна 

декан фортепі-
анного факуль-
тету, доцент 
кафедри кон-
цертмейс-
терства 

вища, КДК, 
1995, 
КМ 900629, 
 фортепіано, 
викладач, 
концертний 
виконавець, 
артист камер-
ного ансамблю, 
концертмейс-
тер; 
 
свідоцтво  В2  
12СПК 
№793999 
25.04.18 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
26.00.01 – Тео-
рія та історія 
культури,  тема 
дис.: «Театраль-
ність як базіс-
ний фактор 
музичної куль-
тури Романтиз-
му  першої по-
ловини XIX 
століття», 
ДК 066108 
22.04.11, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
  
доцент кафедри 
загального та 
спеціалізовано-
го фортепіано, 
АД 002274 
23.04.19, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 
 

Публікації: 
Театральність та її втілення у творчості худож-
ників-романтиків (Е. Т. А. Гофман - Р. Шуман). 
Вісник Харківської Державної академії дизайну 
та мистецтв. Харьків, 2018. Вип. 1. С. 74-80. 
Роль тематичних концертів у класі загального та 
спеціалізованого фортепіано. Наукові записки 
Вінницького державного педагогічного універ-
ситету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 
Педагогіка і психологія № 54. 2018 р. С. 121-
125. 
Міфологічні простори в симфонічних творах 
Венсана д’Енді. Вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв № 4. К., 
2018 р. С. 310-314. 
Peculiarities of the carnival outlook in the 
Schumann`s piano cycles: innovations in the genre 
and dramaturge. Музичне мистецтво XXI століт-
тя - історія, теорія, практика: збірник наукових 
праць Інституту музичного мистецтва Дрогоби-
цького державного педагогічного університету 
ім. І. Франка. Випуск 5. Дрогобич-Кельце-
Каунас-Алмати-Баку: Посвіт, 2019. 556 с. С. 
393-400. 
Концертні програми : 
Лекція-концерт «Тарас Шевченко і музика» у 
музеї-квартирі В. Косенка. Виконання фортепі-
анної партії в романсах на вірші Т. Шевченка. 
09.03.2018 р.  
Лекція-концерт «Тарас Шевченко і музика» до 
дня народження Т. Шевченка у школі І-ІІІ сту-
пенів №58 м. Києва. Виконання фортепіанної 
партії в романсах на вірші Т. Шевченка. 
13.03.2018 р.  
Програма з творів Ф. Пуленка в рамках Першо-
го міжнародного фестивалю «Европейська 
весна в Академії». Київ, НМАУ, 17-19 травня 

Асистентура-
стажування НМАУ, 
1999 р., 
Посвідчення № 452. 
 
Участь у науково-
практичному 
симпозіумі «Міжпред-
метні зв’язки на уроках 
фортепіано»,  
12.05.2014 р.  
 
Доклад «До питання 
навчання музичних 
режисерів у класі форте-
піано (пошук нових 
засобів виразності)». 

1,3,4,5,12, 
 



2019 року.  
Концерт з творів українських, західно-
европейських композиторів в музеї Шолом-
Алейхема. Київ, 28 листопада 2019 року. 
Сценічні постановки: 
Виконання партії оркестру у постановці опери 
Ю. Мейтуса «Украдене щастя» (режисер - ма-
гістр 1 курсу НМАУ ім. П.І. Чайковського М. 
Рижова, творчий керівник П.І. Ільченко): 
НМАУ ім. П.І. Чайковського, червень 2019 
року, «Театр між трьох колон», березень 2021 
року.  
Постановка «Про жіноче». Міжнародний теат-
ральний фестиваль «Joyfest» Київ, 26-29.09.2019 

95.  Фах 
(бандуа)  
Підг.маг.роб. 
Методика 
написання 
наукової роботи 
Методика і 
теорія фаху у 
ВНЗ – 68 год. 

Панасюк  
Іван  
Васильович 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри банду-
ри 

вища, НМАУ, 
2000,  
КВ 14202030, 
народні інстру-
менти - банду-
ра, 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
диригент 
капели банду-
ристів 
 
НМАУ, 2000,  
КВ 14202010,  
музичне мисте-
цтво, 
концертний 
виконавець з 
класу бандури, 
викладач бан-
дури, диригент 
капели банду-
ристів 

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 – музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: 
«Творча діяль-
ність С.В. Баш-
тана в контексті 
становлення 
київської школи 
академічного 
бандурного 
виконавства», 
ДК 047344 
02.07.08, видано  
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України  
 

Публікації: 
І. Панасюк «Соціокультурний контекст форму-
вання київської школи академічного бандурного 
виконавства». (Науковий вісник НМАУ, випуск 
22, Київ, 2016.). 
І. Панасюк «С. Баштан – універсальна постать». 
(Українська музична газета, № 1, 2017.). 
Концерти: 
Концертні виступи у Білорусі, Польщі, Німеч-
чині. Концертні виступи у зоні АТО в 
Слов’янську, у військовому полігоні «Десна», в 
Маріуполі, Харкові, Львові, Луцьку, Рівному, 
Хмельницькому, Миколаєві, Одесі, Дніпрі. 
Виступ на міжнародному музичному фестивалі 
«Холодний Яр». 
Виступ в українському культурному центрі 
Греції (м. Афіни, 2017). 
Виступ на Міжнародному Економічному Саміті  
«Україна – ЄС» (м. Київ, 2018). 
Виступ на міжнародному музичному фестивалі 
«Країна мрій» м. Київ. 
 Фондові записи на радіо: концертна фантазія 
“Пливе човен” С.Баштана, та “Сходини до Пар-
насу” К.Дебюссі 

Аспірантура 
НМАУ, 2004 р. 
 
Участь у  міжнародному 
симпозіумі: “Столична 
кафедра народних 
інструментів як методо-
логічний центр жанру” 
(до 100-річчя НМАУ ім. 
Чайковського), (Київ, 
листопад 2012 року), з 
доповіддю “Кафедра 
бандури НМАУ ім. 
Чайковського та перед-
умови її створення”. 

1,3,4, 
8,14,19 

96.  Сольфеджіо Петриченко 
Євген  
Володимирович 

старший викла-
дач кафедри 
композиції, 
інструментовки 
та музично-
інформаційних 
технологій 

вища, ДДК ім. 
С.С. Про-
коф’єва, 2001, 
НК 16052116, 
музичне мисте-
цтво,  
магістр мистец-
твознавства, 
викладач 

- Музичні твори 
Симфонічні: 
-«TOY CONCERT» - концерт- перформанс для 
оркестру, 2019 р., 10 хвилин. 
-«REQUIEM» для камерного оркестру і фоно-
грами автентичної музики на 7 частин (2020 рік, 
редакція для оркестру, 27 хвилин, записаний у 
Фонд українського радіо у 2020 році, 30 хви-
лин). 

- 1,9,14,19 



-«АНТИТЕЗИ» - симфонія № 3на вірші Ліни 
Костенко для голосу, хору та оркестру (друга 
редакція, 2017 рік, 15 хв) 
-«СТРАЖІ ЖИТТЯ ЛЮДСЬКОГО» - урочиста 
прослава працівників медичної сфери для бари-
тона, хора та оркестру (2021, записано до Фонду 
українського радіо, 5 хв). 
Камерно-інструментальні: 
-«НОТАТКИ» для скрипки та фортепіано (2016 
р, 5 хв., опубліковані видавництвом «Музична 
Україна») 
- «LUMEN» для трьох просвітлених 
гострими психічними захворюваннями (для 
скрипки, кларнета і фортепіано, 2018р, 6 хв). 
Хорові: 
-«ОСЯЯНІ ЧОРНИМ СОНЦЕМ» - симфонія 
перформанс для хору acapella (2021, 30 хв).  
Аранжування творів: 
-«Намалюй мені ніч» (муз. М.Скорика) – для 
баритона, скрипки та камерного оркестру (2020) 
-«Ой, ти дівчина з горіха зерня» (муз. Кос-
Анатольського) для тенора та камерного оркес-
тру (2020) 
-«Черемшина» - для хору acapella (2021) 

97.  Фах (скрипка) 
 

Півненко 
Богдана  
Іванівна 

завідувач кафе-
дри скрипки, 
доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри скрип-
ки 
 

вища, НМАУ,  
2000,  
КВ 12858448, 
оркестрові 
струнні інстру-
менти-скрипка, 
концертний 
виконавець 
викладач, 
артист оркест-
ру, артист 
камерного 
ансамблю, 
викладач 

Народна артис-
тка України  

Артист вищої категоріі, концертмейстер НКА 
«Київські солісти», 1997 – 2004 рр. 
Соліст Національного ансамблю «Київська 
камерата», 2004-2017 рр. 
 
Оприлюднені здобутки: 
Записи: 
12 аудіо дисків з творів українських композито-
рів (Скорик, Сильвестров, Станкович, Зубиць-
кий, Алмаші, Щербаков, Левкович,) 
фондові записи 2016-2020 рік - Карабиць Кон-
церт для скрипки з оркестром, Бах Концерт для 
2 скрипок, Моцарт Концерт №4, Станкович 
«Дотик Янгола» 
В 2020  записано CD «Український квінтет» у 
складі: перша скрипка  Півненко Богдана, друга 
скрипка  Яропуд Тарас, альт Супрун Катерина, 
віолончель Погорецький Юрій, рояль Стародуб 
Ірина. У диску зібрані ф-ні квінтети українських 
композиторів, а саме: Б.Лятошинського, 
В.Сільвестрова, В.Польової. Готується до ви-
дання на фірмі Naxos.; 
Понад 100 сольних концертів з оркестрами і ф-

Асистентура-
стажування НМАУ, 
2003 р 

1,10,11,14, 
20 



но, серед яких: «Присвята Скорику» фестиваль 
«БУКЕТ СТЕЙДЖ» 2020, Львівський органий 
зал листопад 2020, Камянка-фест 2020; «Київ 
Музік фест» Левко Колодуб «Концерт для 
скрипки з оркестром» 2020; «200 років Вьета-
ну» Великий зал НМАУ грудень 2020; Чайков-
ський Концерт для скрипки з оркестром Брю-
ссель 2018 
* Концертна програма з творів україн-
ських композиторів «Дотик Янгола» Київ, Ва-
шингтон,  Львів, Черкаси, Дніпро, Одеса, Тер-
нопіль; Премєра Концерту Сильвестрова для 
скрипки з оркестром Великий зал НМАУ 2018; 
9.05. 2017 концерт  в Карнеги Холл (Weil Hall 
Carnegie Hall) США 

98.  Фах (віолон-
чель)  
Підг.маг.роб. 
Методика 
написання 
наукової роботи 

Полянська 
Катерина 
Валеріївна 

завідувач кафе-
дри струнно-
смичкових ін-
струментів, 
доцент  

вища, НМАУ, 
1998,  
КЗ  005444 
віолончель, 
концертний 
виконавець, 
соліст оркестру, 
викладач, 
артист камер-
ного ансамблю. 
 
свідоцтво В2 
№24923 
29.06.17 

 

кандидат філо-
софських наук,                            
09.00.10 – Філо-
софія освіти, 
тема дис.:  «Ес-
тетична освіта в 
системі підгото-
вки майбутніх 
педагогів», 
ДК 056937  
10.03.10, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
доцент  кафедри 
струнно-
смичкових  
інструментів,                      
АД  001273 
23.10.18, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни  

Публікації: 
1. Проблеми формування основ педагогічної 
майстерності магістрантів, які отримали ступінь 
бакалавра за різними спеціальностями. Наука і 
освіта. Науково-практичний журнал 
Південноукраїнського національного 
університету ім.К.Д. Ушинського. Педагогіка 
ISSN 2311-8466.-УДК:378.147:378.22+371.13 
DOI:https:/doi.org/10/24195/2414-4665-2017-6-20.-
6*2017/CLIX 
Наукова публікація у періодичному виданні, 
включеному до наукометричної бази Web of 
Science 
2. Особливості формування навичок ансамблевої 
гри в учнів-віолончелістів у дитячих музичних 
школах та дитячих школах мистецтв. Актуальні 
питання мистецької освіти та виховання: збірник 
наукових праць .-Суми-2016.-Вип.2(8) С.214-224.  
3. Естетична освіта як елемент духовного 
багатства індивіда. Науковий вісник Гілея:     
збірник наукових праць.-К.,2016.-Вип.104, 
С.163-165.  
Концерти: 
-01.10.2020 - Концерт Й.Брамса для скрипки та 
віолончелі з оркестром (Київська опера. Скрипка 
- Півненко Б., віолончель - Полянська 
К.,диригент - Пласкіна В.)  
-22.02.2020 - Речиталь у складі Київського струн-
ного квартету. (Чернігівська філармонія) 
-25.02.2020 - Речиталь у складі Київського струн-
ного квартету. (Хмельницька філармонія. “Хме-
льницький КамерФест”) 

Асистентура-
стажування НМАУ, 
2004 р.,  
Посвідчення № 575 
 
Друга вища освіта 
(заочне відділення), 
НОЮА, «правознавст-
во», СК№28454980, 
30.03.2006 

 

1,3,4,9,14, 
15 



-31.10.2019 - Речиталь у складі Київського струн-
ного квартету. (Черкаська філармонія) 
- 18.05.2019 - Соната Ф.Пуленка для віолончелі 
та фортепіано (Київ. Пуленк Фест) 
-18.03.2019 - А.Пьяццола. Гранд танго для віоло-
нчелі та акордеону. (НФУ. акордеон- 
проф.Черказова Є.) 
-08.11.2018 - Речиталь у складі Київського струн-
ного квартету. (Музичний салон КНУ імені 
Тараса Шевченко) 

99.  Загальне та 
спеціалізоване 
фортепіано 

Пономаренко 
Олена  
Миколаївна 

доцент кафедри 
загального та 
спеціалізова-
ного фортепіано 

вища, ХДК, 
1968, 
Ц 903961,  
фортепіано, 
викладач 

доцент кафедри 
загального і 
спеціалізовано-
го фортепіано      
12ДЦ 020344 
30.10.08, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 

Публікації: 
1. Розвиток навичок читання з листа в класі 
загального та спеціалізованого фортепіано // 
Загальне та спеціалізоване фортепіано: досяг-
нення та перспективи. Київ: НМАУ, 2018. 
Вип.1. С. 51-66. 
2. Фортепіанно-педагогічні принципи Ф. Блуме-
нфельда (до питання про роботу над фортепіан-
ною фактурою у класі загального та спеціалізо-
ваного фортепіано)// Культура і сучасність. Київ: 
НАКККіМ, 2017 . С. 66-72. 
3. Аранжування як один з видів творчої роботи 
в класі загального та спеціалізованого фортепіа-
но // Традиційна культура в умовах глобалізації: 
збереження автентичності та розвиток креатив-
них індустрій.  Харків, 2018. – С. 301-311. 
4.Розвиток поліфонічного мислення при ви-
вченні двоголосних інвенцій Й.С.Баха // Культу-
ра і сучасність. Київ: НАКККіМ, 2017 . С. 82-90. 
5. Робота над запам’ятовуванням нотного тек-
стузі студентами-вокалістами у класі загального 
та спеціалізованого фортепіано (у друку, 2021). 
6. Про удосконалення курсу загального фортепі-
ано для студентів факультету народних інстру-
ментів (у друку, 2021) 
 
Участь у конференціях: 
2 квітня 2018 року Науково-практична конфере-
нція «Актуальні методичні аспекти у викладанні 
загального та спеціалізованого фортепіано у 
вищих та середніх музичних навчальних закла-
дах» (Київ, НМАУ імені П. І. Чайковського), 
тема доповіді: «Розвиток навичок читання з 
листа в класі загального та спеціалізованого 
фортепіано». За матеріалами конференції надру-
ковано статтю. 
Рецензії: 

- 1,3,10,14 



1. Рецензія на концерт студентів класу професора 
кафедри загального та спеціалізованого форте-
піано Магомедбекової Н. П. 

2. Рецензія на концерт з творів композитора Сергія 
Вілки в рамках фестивалю «Київ Музик Фест, 
2016». 

3. Рецензія на концерт з творів молодої української 
композиторки Тетяни Бачул в рамках фестива-
лю «Музичні імпрези України» (Черкаси, 2017). 

100.  Аналіз музи-
чних творів. 
Поліфонія. 
Гармонія. 
Інструменто-
вка. 
Читання пар-
титур. 

Працюк 
Богдана 
Михайлівна 

 

викладач кафе-
дри композиції, 
інструменту-
вання та музи-
чно-
інформаційних 
технологій 

 

вища, НМАУ, 
1997,  
КЛ 901546,  
композитор, 
викладач 

- Оприлюднені здобутки: 
Вереснь-жовтень 2019 року підготовка до 
видання партитури п’яти циклів «Українсь-
ких танців» Левка Колодуба для великого 
симфонічного оркестру (комп’ютерна верст-
ка), у жовтні 2019 року були видані окреми-
ми збірками видавництвом «Музична Украї-
на». 
14 жовтня 2019 року в програмі Фестивалю 
музики Левка Колодуба Національним анса-
мблем солістів «Київська камерата» було 
виконано І та ІІ частини авторського твору 
«Симфонієти» (диригент В.Матюхін). 
21 грудня 2019 року в Малому залі НМАУ 
ім. П.І.Чайковського відбувся авторський 
концерт. 
2020 р.  
Створення вокально-хорових композицій, 
деякі з них були виконані на онлайн-
конкурсі «Співочі стежинки дитинства» (м. 
Київ, жовтень 2020 р.) дитячими хорами. 
Хори посіли два  І-х місця у молодшій та 
середній вікових категоріях 
(https://youtu.be/h7bEVnEG4OE) 
Робота над «вийманням» та редагуванням  
оркестрових голосів з партитури  І Фортепі-
анного концерту Ж.Ю.Колодуб для серед-
нього складу симфонічного оркестру. 
Редагування партитуру та оркестрові голоси 
І та ІІ частин авторської «Симфонієти» для 
виконання, яке відбулося в рамках Міжнаро-
дного фестивалю Київської організації Наці-
ональної спілки композиторів України «Ки-
ївські музичні прем’єри» 26 листопада 2020 
року  у приміщенні Великої концертної сту-

Асистентуру-
стажування НМАУ, 
1999 р. 
 
Аспірантура НМАУ, 
2000 р. 

1,3,14,19 



дії Будинку звукозапису Українського радіо 
(виконавці – Національний ансамбль солістів 
«Київська камерата», диригент – 
В.Матюхін). 
Робота над фортепіанними обробками де-
яких українських та зарубіжних колядок. 
2021 р. 
Редагування окремих фортепіанних творів 
Жанни і Левка Колодубів та камерних творів 
Ж.Ю.Колодуб (комп’ютерна редакція). 
Підготовка авторських хорових творів «Ан-
гел вопіяше», «Тропар Пасхи», «Прокімен 
Пасхи» до виконання. 
Аранжування Великодніх творів інших ком-
позиторів для мішаного хору. 

101.  Диригування 
(фах). 
Підготовка 
виконавської 
практики 
магістрів. 
Методологія 
наукового 
дослідження. 
Підготовка 
наукової роботи 
магістра. 
Історія хорової 
літератури. 

Пучко-Колесник   
Юлія 
Віталіївна 

професор кафе-
дри хорового 
диригування 

вища, НМАУ, 
1996, 
КЛ 901600  
диригент хора, 
артист хора, 
викладач хоро-
вих дисциплін 
 
. 

кандидат мис-
тецтвоз-навства,   
26.00.01 теорія 
та історія куль-
тури  
тема дис..: «Дія-
льність дириге-
нта-хормейстера 
як соціокульту-
рний феномен»,  
ДК 053342 
08.07.09, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України ; 
 
професор кафе-
дри хорового 
диригування  
АП 002158 
25.09.20, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

Керівник та диригент Камерного дівочого хору 
КДМЛ ім.М.В.Лисенкаь з 2008 р. 
 
Оприлюднені здобутки: 
 - Євген Савчук та Юлія Пучко-Колесник «Що-
до історії кафедри хорового диригування» інте-
рнет видання НАМ України 2017 рік; 
- Про  роботу Закарпатської організації  НСКУ. 
Стаття.  «Каталізатор музичного життя.» в нау-
ковій збірці «Професійна музична культура 
Закарпаття: етапи становлення». Вип. 3. Ужго-
род. вид-во «Карпати». 2016. С.15   23. 
- Феномен Вчителя: Хорова школа Олега Семе-
новича Тимошенка. Часопис. НМАУ. Київ 2019 
- Соціокультурна спрямованість діяльності 
диригента-хормейстера: феномен Олега Семе-
новича ТимошенкаЧасопис. НМАУ. Київ 2020 
Підготовка та проведення сольний концерта з 
Камерним дівлчим хором КССМШ 
ім.М.В.Лисенка 9 березня 2020 у Національном 
музеї Т.Г.Шевченка. 
Підготовка та проведення записів та відеозйо-
мок проектів:   
-«Ковчег Україна»,жовтень 2020 р.; 
-«Як звучить Україна»,листопад 2020 р.; 
-«Музичні зустрічі» грудень 2020 р. 

Асистентуру-
стажування НМАУ, 
2001 р. 
 
МОН України Ніжинсь-
кий Державний універ-
ситет імені Миколи 
Гоголя 
Навчально-науковий 
інститут мистецтв імені 
Олександра Ростовсько-
го 
Сертифікат про участь у 
Всеукраїнській науково-
практичній конференції: 
«Музична освіта та 
виконавство: теорія, 
методика, інноваційні 
концепції розвитку» в 
межах ХІХ Всеукраїнсь-
кого конкурсу музично-
виконавської майстер-
ності імені О. С. Тимо-
шенка  
(12 годин-0,4 кредиту 
ЄКТС) 

1,4,7,8,14, 
19,20 

102.  Історія україн-
ської музики. 

Путятицька 
Ольга 

професор, який 
не має вченого 

вища, НМАУ, 
2002,  

кандидат мис-
тецтвоз-навства, 

- Пошукувач кафедри 
історії української 

4,8,9,10,14 



Музично-
історичне 
джерелоз-
навство. 
Підг.маг.роб. 
Фах 
Керівництво 
аспірантами 

 

Вікторівна звання професо-
ра кафедри 
історії українсь-
кої музики та 
музичної фоль-
клорис-тики 

КВ 21280264, 
музичне мисте-
цтво, 
музикознавець, 
викладач, 
лектор 

17.00.03 - музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: 
«Болгарський 
наспів і україн-
сько-білоруська 
традиція церко-
вного монодич-
ного співу кінця 
XVI – XVIII ст. 
(джерелознавче 
і порівняльно-
стильове дослі-
дження)», 
ДК 054962 
14.10.09, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
доцент кафедри 
історії українсь-
кої музики та 
музичної фоль-
клористики 
12ДЦ 041413 
26.02.15, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 

музики НМАУ 2003–
2008 рр. 
 
Аddress on the scientific 
conference is devoted to 
St. Giorgi Mtatsmindeli 
anniversary day – Batumi, 
17 – 19 November, 2011: 
Мелодические особен-
ности древних украинс-
ких распевов в правос-
лавном боголужебном 
пении. 
 
Участь у VII міжнарод-
ному симпозіумі 
«Диалог культур. Миро-
вая культура и Арме-
ния», 2015. 
 
 

103.  Фах (фортепіа-
но). 
Фортепіанний 
ансамбль. 
Педагогічна 
практика.  
Підг.маг.роб. 
Сучасні теорії 
фортепіанного 
виконавства. 

Пухлянко  
Марія  
Євгенівна 

доцент кафедри 
спеціального 
фортепіано №2 

вища, НМАУ, 
2005, 
КВ 28171854, 
музичне мисте-
цтво, 
магістр музич-
ного мистецтва 
 
свідоцтво В2 
№24881 
20.11.18 

кандидат мис-
тецтвоз-навства  
26.00.01 - Теорія 
та історія куль-
тури, тема дис.: 
«Конкурс музи-
кантів-
виконавців як 
феномен сучас-
ного культурно-
го простору», 
ДК 027754 
28.04.15, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії; 
 

Публікації: 
UKRAINIAN COMPETITIONS OF PIANISTS-
PERFORMERS IN THE WORLD CULTURAL 
SPACE. Вісник НАКККіМ Herald № 4, 2018. сс. 
323-325. 
Ефіри, концерти: 
запис програми «Джерело мистецтв» телерадіо-
компанія Глас (2020); 
радіо-ефіри Національної радіокомпанії Укр.; 
Концерт української фортепіанної музики 
(НМАУ, 2019); 
Концертний проект «Мистецтво гри з оркест-
ром» (2016-2021) 
Концертний проект «Музика для дітей» (2016-
2018) 
Міжнародний фестиваль «Династія», 2018-2021 

Асистентура-
стажування  
НМАУ ім. П.І. Чайков-
ського, 2008 р. 
 
Участь у міжнародному 
симпозіумі: 
Міжнародна науково-
практична конференція 
«Діалог культур: пріори-
тети сучасного розвитку 
України» (Київ, 2010) 

1,4,8,10,14,
19 



доцент кафедри 
спеціального 
фортепіано 
АД 002275 
23.04.19, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
Заслужена арти-
стка України 

Концертний проект «Музичні вечори в Галереї» 
(2016-2018) 

104.  Концертмейс-
терський клас. 
Концертмейс-
терська практи-
ка. 

Пухлянко  
Євген 
Леонідович 

викладач кафе-
дри концерт-
мейстерства 

вища, КДК, 
1979,  
Д-I 314227 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
концертмейс-
тер, соліст 
камерного 
ансамблю 

- Концертмейстер вищої категорії Естрадного 
оркестру ДСНС України, 2009 - 2019 рр. 
 
Публікації: 
Євген Пухлянко. Слово про поета// Матвієнко 
Володимир. До України - як до храму. -К.: НВП 
"Видавництво "Наукова думка" НАН України", 
2016. - 152 с. - С.13. 
Оприлюднені здобутки: 
- Аранжування народної пісні "Ой я знаю, що 
гріх маю" для голосу з фортепіано 
- Аранжування твору Астор П'яццола "Oblivion" 
для флюгельгорна та фортепіано 
- Аранжування п'єси на тему пісні І.Шамо "Міс-
то спить" для двох фортепіано 
- Авторський твір "Присвята Джорджу Гершві-
ну" для фортепіано 
- Участь у концертній програмі телеканалу ZIK 
(грудень 2019 р.) 
- Участь у концертній програмі в Національно-
му будинку органної та камерної музики (бере-
зень 2020 р.) 
- Участь у концертній програмі до 55-річчя 
кафедри спеціального фортепіано № 2 (Малий 
зал НМАУ, 27.11.2020 р.) 
- Участь у концертному проекті "Класна класи-
ка" в Музеї видатних діячів української культу-
ри (3 концерти, березень - травень 2021 р.) 

- 1,10,14,19,
20 

105.  Диригування 
(фах). Підгото-
вка магістерсь-
кої вик. про-
грами. Підгото-
вка метод. 
проєкту асисте-
нта. Педагогіч-

Радик 
Дмитро  
Васильович 

професор кафе-
дри хорового 
диригування 

вища КДК, 
1982, 
Г-II 243155, 
хорове диригу-
вання, 
диригент хору і 
викладач хоро-
вих дисциплін 

професор кафе-
дри хорового 
диригування 
12ПР 006759 
14.04.11 видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 

Публікації: 
«Народна академічна хорова капела імені Павла 
Чубинського та її культурологічна і просвітни-
цька місія». Науково-популярний журнал «Му-
зика».  
№5-6 / 2019; 
«Михайло Берденников. Життєпис Великого 
майстра». Видавничий дім Дмитра Бураго.  

- 1,4,9,14,19 



на практика. 
Хорознавство 
та методика 
роботи з хором. 

 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

Науковий журнал «Колегіум». Грудень 2020 
Концерти: 
Підготовка, організація та проведення мистець-
ких заходів приурочених Дням пам’яті жертв 
голодомору 1932-1933 років «Праведная душе». 
(Харківський органний зал, Чернігівський філа-
рмонійний центр, Чернівецька філармонія. Лис-
топад 2018 р. 
Ювілейний концерт академічної хорової капели 
імені Павла Чубинського. Зал КМДА. 16 берез-
ня 2019. 
А. Вівальді «Gloria». Аудіо та відео запис. м. 
Київ. Грудень 2020 

106.  Історія світової 
музики. 
Редагування 
музикознавчої 
літератури. 
Музика Сріб-
ного віку. 
Фах. 
Критика . 
МНДР. 
Підг.маг.роб. 

Редя 
Валентина  
Яківна 

професор кафе-
дри історії сві-
тової музики 

вища, КДК, 
1976,  
Я 785489, 
музикознавст-
вомузикозна-
вець, викладач. 

доктор мистецт-
воз-навства,  
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис. 
«Інтегративні 
процеси у росій-
ській музичній 
культурі кінця 
ХІХ – початку 
ХХ століть», 
ДД 008925 
22.12.10, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
професор  кафе-
дри теоретичної, 
прикладної 
культурології та 
музикознавства 
12 ПР 007481 
23.12.11, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 

Лектор-мистецтвознавець, художний керівник  
Запорізької обл.. філармонії, 1986-2000 рр. 
 
Захищені дисертанти: 
1.Приходько А.В. Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія куль-
тури. Тема: «Рецепція музичного авангарду в 
соціокультурному просторі ХХ століття», 2016 
р. Диплом ДК 041961, від 27.04.2017 р., видано 
на підставі рішення Атестаційної колегії. 
2.Палкіна І.І.Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціа-
льністю 26.00.01 – Теорія та історія культури. 
Тема:«Жанроутворення у рок-мистецтві: між-
видові та внутрішньовидові взаємодії», 2017 р. 
Диплом ДК  043059 від 26.06.2017 р.,видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 
3.Купіна Д.Д.Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціа-
льністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. Тема: 
«Європейські жанрові традиції в українській 
органній музиці (друга половина ХХ – початок 
ХХІ століття)»,2018 р. Диплом ДК  050971, від 
05.03.2019 р., видано на підставі рішення Атес-
таційної колегії. 
4.Теребун Д.С. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія куль-
тури. Тема: «Джаз як мистецтво діалогу», 2019 
р. Диплом ДК 052925, від 20.06.2019 р., видано 
на підставі рішення Атестаційної колегії. 
5.Бабенко К.С. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтвознавства за 

Докторантура НМАУ 
2000-2003.  
 
Інститут післядипломної 
освіти НАКККіМ, 
свідоцтво  
12СПВ 035450, вид. 
31.10.2014 р. Тема: 
Використання техноло-
гій дистанційного нав-
чання в мистецьких 
вищих навчальних 
закладах ІІІ – ІV рівня 
акредитації 

1,3,4,6,7,8,
9,11,12,14,

19,20 



спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема: «Алонімія в музиці: історія, теорія, мето-
дика дослідження», 2020 р. Диплом ДК 058200 
від 26.11.2020 р., видано на підставі рішення 
Атестаційної колегії. 
 
Публікації: 
у періодичних фахових виданнях України:  
Редя В. Я. До проблеми гуманітаризації освіти, 
або Інтеграція освіти проти «образованщини» // 
Аспекти історичного музикознавства зб. наук. 
статей.  Вип. VIII: Вища мистецька освіта як 
стратегічний інструмент збереження культурної 
ідентичності. Харків, 2016. С. 41-59. 
Редя В.Я. Ігровий світ Анатолія Лядова // Нау-
ковий  вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. 
Київ, 2017. Вип.120: Історія музики: проблеми, 
процеси, персони. С. 253-274. 
Редя В. Я. Перехідні періоди в історії музичної 
культури: проблеми вивчення // Часопис 
НМАУ. 2017. №3(36). С. 33-41. 
Редя В. Я. «Пишу вірші на музику…» (до про-
блеми інтермедіальності у циклі «Нічні концер-
ти» Миколи Бажана) // Науковий вісник НМАУ 
імені П. І. Чайковського. Київ, 2019. Вип. 124: 
Історія музики: проблеми, процеси, персони. 
C.18-30. 
Редя В. Я. Музичні модуси творчого універсалі-
зму Флоріана Юр’єва (пролегомени до розумін-
ня феномену) // Часопис НМАУ ім. П. І. Чай-
ковського. 2020. №1(46). C. 101-112. 
Редя В. Я. Філософія аналізу музики або Гори-
зонт, що постійно віддаляється… (Рецензія на 
наукове видання:  Кравченко А. І. Камерно-
інструментальне мистецтво України кінця ХХ – 
початку ХХІ століть (семіологічний аналіз) : 
монографія. Київ: НАКККіМ, 2020. // Вісник 
НАКККіМ. 2021. Вип.1. С. 244-248. 

107.  Фах (фортепіа-
но) 
Підг.маг.роб. 
Історія форте-
піанного ми-
стецтва. 

Ринденко 
Оксана 
Валеріївна 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
спеціального 
фортепіано №2 

вища, КДК, 
1992 
ФВ 820775, 
фортепіано, 
музикознавст-
во, концертний 
виконавець, 
викладач, 
соліст камерно-

кандидат мис-
тецтвознавства  
17.00.03 - музи-
чне мистецтво, 
тема дис. «Ав-
торські комен-
тарі та ремарки 
як культурний 
феномен у фор-

Публікації: 
1) Музична сучасність: Тиждень високої моди: 
Київ-2018 // Стаття на сайт НМАУ імені П. І. 
Чайковського. – Режим доступу: 
http://knmau.com.ua/2017/11/01/muzychna-
suchasnist/ 
2) Стаття «Музичний час у музично-
теоретичних працях Олів’є Мессіана» // Науко-
вий журнал АМТИИ «Studiul Artelor şi 

Асистентура-
стажування  
НМАУ ім. П.І. Чайков-
ського,1996 р., Посвід-
чення №341.   
 
Участь у міжнародному 
симпозіумі: науково-
практична конференція 

1,4,7,8,9,14 



го ансамблю, 
концертмейс-
тер, музикозна-
вець, критик, 
лектор 

тепіанній твор-
чості Олів’є 
Мессіана», 
ДК 066110 
23.02.11, видано 
рішенняи пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
доцент кафедри 
спеціального 
фортепіано 
12ДЦ 031918 
26.09.12, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 

Culturologie: istorie, teorie, practică» , Кишинів, 
Молдова, ISSN 2345-1408 ( 2018, №2 (33)). – 
Кишинів, 2018. – С. 20-23. 
3) Стаття «Осінній марафон: музично-видавниче 
свято в Києві!» // Українська музична газета 
№110 (2018). 
4) Стандарт першого рівня вищої освіти з галузі 
знань 02 «Культура і мистецтво» зі спеціальнос-
ті 025 «Музичне мистецтво» (член групи розро-
бників), затверджено до Наказу МОН, травень 
2019. 
5) Стандарт другого рівня вищої освіти з галузі 
знань 02 «Культура і мистецтво» зі спеціальнос-
ті 025 «Музичне мистецтво» (член групи розро-
бників), подано до Наказу МОН, травень 2019. 
6) Публікація тез доповіді англійською мовою 
«New opus in the heritage of Olivier Messiaen: 
Fauvettes de l’Hérault – concert des garrigues 
reconstructed by Roger Muraro» // Тези Міжнаро-
дної наукової конференції «Художня освіта в 
культурних процесах сучасності», секція «Му-
зичне мистецтво», Академія Музики, Театру та 
Образотворчих Мистецтв, м. Кишинів, Молдова 
(червень 2020). 
7) Прийнято до друку статтю «Новые страницы 
в наследии Мессиана: Fauvettes de l’Hérault – 
concert des garrigues Оливье Мессиана в реконс-
трукции Роже Мюраро» в збірку статей за мате-
ріалами Міжнародної наукової конференції 
«Художня освіта в культурних процесах сучас-
ності», секція «Музичне мистецтво», АМТИИ, 
м. Кишинів, Молдова (червень 2020). 
8) Музичне мистецтво у сучасному культурному 
просторі: освітні традиції та умови й виклики 
сьогодення // Тези Міжнародної наукової кон-
ференції «Сучасні аспекти модернізації науки в 
Україні: стан, проблеми, тендеції розвитку». 
Матеріали VI-ї Міжнародної науково-
практичної конференції (Лютий 2021 р., Варша-
ва, Польща). – с. 155-159. 
Концертні програми: 
1) 116 концертів (у тому числі 23 сольних зі 
вступним словом голландською мовою) у Ніде-
рландах. 
2) 03.10.2016: Малий зал НМАУ 
ім.Чайковського. Сольний концерт аспіранта 
С.Гумінюка (партія другого роялю): Й.С.Бах 

«Механізми новації у 
музичній творчості: 
проблеми інтерпретації» 
(Київ, НМАУ імені 
П. І. Чайковського, 
2014).  



Концерт для клавіру з оркестром D-dur BWV 
1054; Й.С.Бах Концерт для двох клавірів з орке-
стром C-dur BWV 1061; П.І.Чайковський Кон-
церт для фортепіано з оркестром №1 b-moll 
ор.23. 
3) 03.12.2016: И.-С. Бах Концерти для двох кла-
вірів з оркестром BWV 1061 С-dur; BWV 1060 
с-moll, BWV 1062 с-moll в ансамблі з 
С.Гумінюком, С.Шараповою, Д.Півненко в 80-
му концертному сезоні Миколаївської філармо-
нії під орудою В. Жадько. 
4) 26.02.2017: Фестиваль сучасної музики «Нові 
простори звуку» (м. Харків). Дж. Кейдж Сонати 
та інтерлюдії для підготовленого фортепіано 
(С.Гумінюком, С.Шараповою, Д.Півненко). 
5) 29.10.2017: Малий зал НМАУ Закриття твор-
чої майстерні ICM-2017 «Сучасний музичний 
простір: фортепіано з оркестром: живий звук» у 
супроводі Київського молодіжного камерного 
оркестру, диригент І. Пучков Г.Уствольськая 
Концерт для фортепіано та струнного оркестру. 
6) 1.12.2018 Малий зал НМАУ ім. Чайковського. 
Закриття творчої майстерні ICM-2017 «Сучас-
ний музичний простір: фортепіано з оркестром: 
живий звук» у супроводі ансамблю Київські 
солісти, диригент А.Кедровський. Х.Туріна 
Рапсодія для фортепіано та струнного оркестру. 
7) 19.05.2018 Концерт-іспит С.Гумінюка в Ма-
лому залі НМАУ ім. П.І. Чайковського (партія 
другого роялю): С. Рахманінов-Концерт №3 для 
фортепіано з оркестром op.30; С. Рахманінов-
Симфонічні танці для двох фортепіано op.45. 
8) Виступ в дуеті з Дмитром Півненком у Фес-
тивалі «Присвята майстру: Ігор Михайлович 
Рябов», С.В.Рахманінов «Симфонічні танці», 
Великий зал НМАУ, 8.11.2019. 

108.  Історія світової 
музики 

Різаєва  
Ганна  
Євгенівна 

доцент який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри історії 
світової музики 

вища, НМАУ, 
2001, 
КВ 17336217 
музичне мисте-
цтво, музико-
знавство, 
магістр музич-
ного мистецтва 

кандидат мис-
тецтвоз-навства,  
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во,  тема дис.: 
«Опери Фран-
сіса Пуленка: 
художній світ і 
проблема його 
цілісності», 
ДК 048152 

- Одеська національна 
музична академія ім. А. 
В.  Нежданової, Серти-
фікат № 188 про про-
граму стажування у 
рамках міжнародного 
музикознавчого семіна-
ру «Музикознавче слово 
в інформаційному 
контенті (пост)су-
часності» загальною 

4,5,8,10,14,
19 



05.07.18, видано  
рішенням Атес-
таційної колегії 

кількістю 72 години (3 
кредити ECTS) 11-17 
червня 2018року  
Сертифікат № 132/20-29 
за результатами програ-
ми стажування у рамках 
ІІ міжнародного науко-
во-творчого проекту 
«Музична культура 
сучасності: від науково-
го осмислення до вико-
навської інтерпретації та 
імпровізації» обсягом 90 
годин (3 кредити ECTS) 
02 грудня 2019 року – 15 
січня 2020 року, Київ). 

109.  Фах (фортепіа-
но) 
Підг.маг.роб. 

 

Рощина 
Тетяна  
Олександрівна 

завідувач кафе-
дри  
спеціального 
фортепіано №2, 
професор 

вища, КДК, 
1983,  
Г-ІІ 046771 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
концертмейс-
тер, соліст 
камерного 
ансамблю 

кандидат мис-
тецтвоз-навства,  
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Ви-
конавське роз-
шифрування 
авторської кон-
цепції фактуро-
утворення (на 
прикладі форте-
піанної творчос-
ті К.Дебюссі,  
М.Равеля, 
О.Мессіана)», 
ИС 002322 
21.02.92,  вида-
но рішенням 
Ради в Київській 
державній кон-
серваторії 
ім.П.І. Чайков-
ського;  
 
професор кафе-
дри спеціально-
го фортепіано 
12ПР 010234 
26.02.15, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-

Захищені дисертанти: 
1.Рябов І.С. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціа-
льністю26.00.01 - теорія та історія культури 
(мистецтвознавство).  Тема:«Виконавський тип 
як феномен фортепіанної культури на межі ХХ 
та ХХІ століть (на матеріалі Міжнародного 
конкурсу молодих піаністів пам'яті 
В.Горовиця)», 2017 р. Диплом ДК 044291, 
від11.10.2017 р., видано на підставі рішення 
Атестаційної колегії. 
 
Статті: 
- Українська фортепіанна музика ХХ-ХХІ сто-
ліття: Том 1. Упорядник Тетяна Рощина.-Київ: 
Музична Україна (за підтримки Українського 
культурного фонду), 2018.-150с. 
 - Українська фортепіанна музика ХХ-ХХІ сто-
ліття: Том 2. Упорядник Тетяна Рощина.-Київ: 
Музична Україна (за підтримки Українського 
культурного фонду), 2018.-150с. 
 - Українська фортепіанна музика ХХ-ХХІ сто-
ліття: Том 3. Упорядник Тетяна Рощина.-Київ: 
Музична Україна (за підтримки Українського 
культурного фонду), 2018.-150с. 
 - Визначні постаті в історії Київської фортепі-
анної школи. Євген Михайлович Сливак 
//COLLEGIUM - міжнародний науковий жур-
нал, № 33-34: Видавничий дім Дмитра Бураго. -  
К., 2020. - С.133 - 135. 
- Володимир Володимирович Нільсен. Київські 

Асистентура-
стажування 
Державний музично-
педагогічний інститут 
ім. Гнєсіних ,1985 р., 
Посвідчення № 699. 
 
Докторантура НМАУ, 
2003 р.  
 
Участь у міжнародному 
симпозіумі: 
"Київська фортепіанна 
школа: сторінки історії", 
присвячена 85-річчю 
видатного музиканта 
проф.О.О.Александрова,  
2012 р., НМАУ, Київ 
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гії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

уроки Майстра//COLLEGIUM - міжнародний 
науковий журнал, № 33-34: Видавничий дім 
Дмитра Бураго. -  К., 2020. - С. 136 - 148. 
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Рябов 
Ігор 
Сергійович 

 

доцент, що не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри загаль-
ного та спеціалі-
зованого форте-
піано 
 

вища, НМАУ, 
2009, 
КВ 37322148, 
музичне мисте-
цтво, магістр 
музичного 
мистецтва, 
артист-соліст-
інструменталіст 
(концертний 
виконавець), 
концертмейс-
тер, артист 
камерного 
ансамблю, 
викладач фор-
тепіано ВНЗ Ш-
ІV рівня акре-
дитації 
 

кандидат мис-
тецтвознавства,  
26.00.01 - Теорія 
та історія куль-
тури (мистецт-
воз-навство), 
тема дис.: «Ви-
конавський тип 
як феномен 
фортепіанної 
культури на 
межі ХХ та ХХІ 
століть (на ма-
теріалі Міжна-
родного конкур-
су молодих 
піаністів пам’яті 
В. Горовиця)», 
ДК 044291 
11.10.17, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії 

Пулікації: 
- Рябов І. Виконавський тезаурус піаніста: метод 
аналізу / І. Рябов // Вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв : науковий 
журнал. – Київ : Міленіум, 2016. – №3. – С. 89–
93. 
- Рябов І. Відчуття ритму як засіб виконавської 
виразності / І. Рябов // Загальне та спеціалізова-
не фортепіано: досягнення та перспективи: зб. 
наук.-метод праць викладачів. – Вип. 1. – Ред.-
упоряд. Т. Омельченко. – Київ, НМАУ, 2018 . – 
С. 60-66. 
- Рябов І. Синтез романтичних, барокових та 
національних рис у циклі «11 етюдів у формі 
старовинних танців» В. Косенка / І. Рябов // 
Віктор Косенко, його доба і культура ХХІ сто-
ліття: науковий збірник матеріалів І Науково-
практичної конференції, присвяченої 80-річчю 
створення Музею-квартири В. С. Косенка. – К., 
2020. – С. 66-72 
- Рябов І. Постмодернізм та фортепіанне вико-
навство: гра, симуляція та полістилістика / 
І. Рябов // The world of science and innovation. 
Proceedings of the 9th International scientific and 
practical conference. Cognum Publishing House. 
London, United Kingdom. 2021. P. 611-622. URL: 
https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-
nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-
of-science-and-innovation-7-9-aprelya-2021-goda-
london-velikobritaniya-arhiv/ 
Концерти, оприлюднені здобутки: 
- 27.01.2016 Одеська обласна філармонія. Кон-
церт «До міжнародного дня пам’яті жертв голо-
косту» (І. Шульхоф) (камерний ансамбль). 
- 29.01.2016 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Сольний концерт «Музи-
чний живопис» (П. Чайковський, 
М. Мусоргський). 
- 11.02.2016 Музична вітальня НБУ 
ім. В. І. Вернадського. Концерт «Від бароко до 
сучасності» (Й. С. Бах, Р. Глієр, М. Сєров) (соло 
та камерний ансамбль). 

ГО «Прометеус» диста-
нційно, сертифікат, курс 
«Критичне мислення для 
освітян», 20.01.2021, 30 
годин, 1 кредит ECTS. 
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- 13.02.2016 Будинок культури м. Ірпінь. Кон-
церт «Від бароко до сучасності» (Й. С. Бах, 
Р. Глієр, М. Сєров) (соло та камерний ансам-
бль). 
- 15.02.2016 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Концерт «Від бароко до 
сучасності» (Й. С. Бах, Р. Глієр, М. Сєров) (соло 
та камерний ансамбль). 
- 16.02.2016 Концертна зала «Верхний город», 
м. Мінськ, Республіка Білорусь. Вечір музики 
Й. С. Баха (соло та камерний ансамбль). 
- 18.02.2016 Малий зал ім. Г. Ширми Білорусь-
кої державної філармонії, м Мінськ, Республіка 
Білорусь. Вечір музики Й. С. Баха (соло та ка-
мерний ансамбль). 
- 04.03.2016 Велика зала Херсонського фахового 
коледжу музичного мистецтва. Сольний кон-
церт «Музичний живопис» (П. Чайковський, 
М. Мусоргський). 
- 12.04.2016 Велика зала Запорізького фахового 
музичного коледжу ім. П. І. Майбороди. Соль-
ний концерт «Музичний живопис» 
(П. Чайковський, М. Мусоргський). 
- 17.04.2016 Велика зала Житомирської обласної 
філармонії ім. С. Ріхтера. Сольний виступ у 
рамках Міжнародного фестивалю майстрів 
мистецтв ім. С. Ріхтера. (Й. С. Бах-Й. Брамс, 
М. Мусоргський). 
- 21.04.2016 Музична вітальня НБУ 
ім. В. І. Вернадського. Сольний виступ 
(В. А. Моцарт-Ф. Ліст, В. Косенко та 
С. Прокоф’єв). 
- 14.06.2016 Концертна зала ДМШ м. Білгород-
Дністровський. Сольний концерт (В. А. Моцарт, 
Й. С. Бах-Й. Брамс, В. Косенко, М. Регер та 
С. Прокоф’єв). 
- 16.06.2016 Мала зала Національної філармонії 
України ім. М. В. Лисенка. Сольний виступ 
(В. Косенко). 
- 16-23.08.2016 Капела «Vox coelestis», 
м. Веймар, Німеччина. Запис творів М. Регера 
для диску, що присвячений 100-річчю з дня 
смерті композитора. 
- 25.08.2016 Капела «Voxcoelestis», м. Веймар, 
Німеччина. Сольний концерт (В. А. Моцарт, 
М. Регер та С. Прокоф’єв). 
- 09.10.2016 Мистецький центр «Шоколадний 



будинок», м. Київ. Сольний концерт 
(В. А. Моцарт, М. Регер та С. Прокоф’єв). 
- 25.10.2016 Виставкова зала «Хлібня» Націона-
льного заповіднику «Софія Київська», м. Київ. 
Сольний концерт (П. Чайковський). 
- 01.11.2016 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Сольний виступ 
(М. Регер). 
- 03.11.2016 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Виступ у складі камерно-
го ансамблю (В. А. Моцарт). 
- 09.11.2016 Виставкова зала «Хлібня» Націона-
льного заповіднику «Софія Київська», м. Київ. 
Сольний виступ (В. Косенко, С. Прокоф’єв). 
- 16.11.2016 Концертна зала ДМШ №1 
ім. М. Римського-Корсакова, м. Миколаїв. Со-
льний концерт (В. Косенко). 
- 18.11.2016 Велика зала Київського будинку 
вчених НАН України. Сольний виступ 
(В. Косенко). 
- 05.12.2016 Колонний зал Національної філар-
монії України ім. М. В. Лисенка. Сольний ви-
ступ та виступ у супроводі оркестру (Й. С. Бах, 
С. Прокоф’єв). 
- 10.01.2017 Концертна зала Уманського облас-
ного музичного коледжу ім. П. Д. Демуцького. 
Сольний концерт (В. Косенко, С. Рахманінов, 
С. Прокоф’єв). 
- 19.01.2017 Меморіальний музей-квартира 
В. С. Косенка. Вечір камерної музики (К. Сен-
Санс, К. Дебюссі, С. Рахманінов, С. Прокоф’єв 
та Б. Асаф’єв). (соло та у складі камерного ан-
самблю). 
- 29.01.2017 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Вечір камерної музики 
(К. Сен-Санс, К. Дебюссі, С. Рахманінов, 
С. Прокоф’єв та Б. Асаф’єв) (соло та у складі 
камерного ансамблю). 
- 31.01.2017 Велика зала Житомирської обласної 
філармонії ім. С. Ріхтера. Вечір камерної музики 
(К. Сен-Санс, К. Дебюссі, С. Рахманінов, 
С. Прокоф’єв та Б. Асаф’єв). (соло та у складі 
камерного ансамблю). 
- 12.02.2017 Концертна зала ДМШ №1 
ім. М. Римського-Корсакова, м. Миколаїв. Со-
льний концерт (В. Косенко, С. Прокоф’єв). 
- 20.02.2017 Меморіальний музей-квартира 



В. С. Косенка. Сольний концерт (В. Косенко, 
С. Прокоф’єв). 
- 23.02.2017 Велика зала Херсонського фахового 
коледжу музичного мистецтва. Сольний кон-
церт (В. Косенко, С. Прокоф’єв). 
- 25.03.2017 Концертна зала ДМШ м. Чортків. 
Сольний концерт (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, 
Ф. Шуберт та К. Дебюссі). 
- 26.03.2017 Велика зала Тернопільської облас-
ної філармонії. Сольний концерт (Й. Гайдн, 
В. А. Моцарт, Ф. Шуберт та К. Дебюссі). 
- 10.04.2017 Концертна зала ДМШ №1 
ім. Г. Г. Нейгауза, м. Кропивницький. Сольний 
концерт (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Ф. Шуберт та 
К. Дебюссі). 
- 22.04.2017 Музей-квартира П. Тичини. Соль-
ний виступ (Л. ван Бетховен). 
- 24.04.2017 Меморіальний музей-квартира 
В. С. Косенка. Сольний концерт (Й. Гайдн, 
В. А. Моцарт, Ф. Шуберт та Л. ван Бетховен). 
- 27.04.2017 Музична вітальня НБУ ім. 
В. І. Вернадського. Сольний концерт (Й. Гайдн, 
В. А. Моцарт, Ф. Шуберт та Л. ван Бетховен). 
- 30.06.2017 Меморіальний музей-квартира 
В. С. Косенка. Концерт камерної музики 
(Л. ван Бетховен, Р. Шуман, С. Франк). 
- 02.07.2017 Мистецький центр «Шоколадний 
будинок», м. Київ. Сольний виступ 
(П. Колпаков). 
- 05.07.2017 Національний будинок органної та 
камерної музики. Концерт «Гармонія контрас-
тів» (Р. Шуман) (Виступ у складі камерного 
ансамблю). 
- 01.08.2017 Музична вітальня НБУ 
ім. В. І. Вернадського. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 
- 29.09.2017 Велика зала КДМЛ 
ім. М. В. Лисенка. Сольний виступ (Ф. Ліст). 
- 23.10.2017 Меморіальний музей-квартира В. 
Косенка, м. Київ. Сольний концерт (Й. С. Бах, 
Ф. Ліст, К. Дебюссі та Р. Шуман). 
- 26.10.2017 Музична вітальня НБУ 
ім. В. І. Вернадського. Сольний концерт 
(Й. С. Бах, Ф. Ліст, К. Дебюссі та Р. Шуман). 
- 27.10.2017 Радіо «Аристократи», м. Київ. Со-
льний виступ у прямому ефірі (Ф. Ліст). 
- 01.11.2017 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 



ім. П. І. Чайковського. Сольний виступ 
(Ф. Ліст). 
- 04.11.2017 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Виступ у складі камерно-
го ансамблю (Ф. Шуберт, М. Регер). 
- 13.11.2017 Меморіальний музей-квартира В. 
Косенка, м. Київ. Вечір камерної музики. 
(Й. С. Бах, К. Сен-Санс, К. Дебюссі та 
Р. Шуман). 
- 16.11.2017 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Виступ у складі камерно-
го ансамблю (Р. Шуман, К. Сен-Санс, Е. Боцца). 
- 27.11.2017 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Сольний виступ 
(В. Сільвестров, Ю. Шамо). 
- 14.12.2017 Музична вітальня НБУ ім. В. І. 
Вернадського. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 20.12.2017 Меморіальний музей-квартира 
В. Косенка, м. Київ. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 22.01.2018 Велика зала Київського будинку 
вчених НАН України. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен, В. Косенко, Ж. Колодуб, 
В. Сільвестров та Ю. Шамо). 
- 27.02.2018 Велика зала ім. Героя України 
В. Сліпака НМАУ ім. П. І. Чайковського. Ви-
ступ у супроводі студентського оркестру 
НМАУ ім. П. І. Чайковського під орудою За-
служеного діяча мистецтв України І. Палкіна 
(Ф. Шуберт-Ф. Ліст) Прем’єра в Україні. 
- 12.03.2018 Концертна зала ДМШ №11, 
м. Кривий Ріг. Сольний концерт «Не дитячий 
Бетховен». 
- 19.03.2018 Концертна зала ДМШ №1, 
м. Вінниця. Сольний концерт «Не дитячий Бет-
ховен». 
- 21.03.2018 Меморіальний музей-квартира 
В. Косенка, м. Київ. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен, К. Дебюссі, В. Косенко). 
- 30.03.2018 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Виступ у складі камерно-
го ансамблю (Р. Шуман). 
- 03.04.2018 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Сольний виступ 
(Ж. Колодуб). 
- 13.04.2018 Велика зала КДМЛ 



ім. М. В. Лисенка. Сольний виступ (К. Дебюссі). 
- 24.04.2018 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Сольний виступ 
(К. Дебюссі). 
- 03.05.2018 Музична вітальня НБУ ім. В. І. 
Вернадського. Сольний концерт «Не дитячий 
Бетховен». 
- 14.05.2018 Меморіальний музей-квартира 
В. Косенка, м. Київ. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен)  
- 17.05.2018 Музична вітальня НБУ 
ім. В. І. Вернадського. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 26.10.2018 Галерея Ornament Art Space м. Київ. 
Концерт у складі камерного ансамблю (Ф. Ліст, 
А. П’яццолла). 
- 28.10.2018 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 29.10.2018 Національний будинок органної та 
камерної музики м. Київ. Виступ у складі каме-
рного ансамблю (І. Шульхов). 
- 30.10.2018 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Сольний виступ 
(В. Косенко). 
- 06.11.2018 Зал художнього музею м. Вінниця. 
Сольний концерт (Л. ван Бетховен). 
- 26.11.2018 Велика зала КДМЛ 
ім. М. В. Лисенка. Виступ у складі камерного 
ансамблю (Р. Шуман). 
- 27.11.2018 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 29.11.2018 Меморіальний музей-квартира 
В. Косенка, м. Київ. Сольний виступ 
(В. Косенко). 
- 10.12.2018 Меморіальний музей-квартира 
В. Косенка, м. Київ. Сольний виступ 
(Л. ван. Бетховен). 
- 14.12.2018 Концертна зала ДМШ м. Боярка. 
Сольний виступ (Л. ван Бетховен). 
- 20.12.2018 Музична вітальня НБУ 
ім. В. І. Вернадського. Сольний концерт (Л. ван 
Бетховен). 
- 28.01.2019 Велика зала КДМЛ 
ім. М. В. Лисенка. Відеозапис (О. Скрябін, 
К. Сен-Санс, А. Шнітке, М. Сєров) (соло та у 



складі камерного ансамблю). 
- 03.02.2019 Музей Миколи Лисенка, м. Київ. 
Сольний виступ (Л. ван Бетховен). 
- 12.02.2019 Музична вітальня НБУ ім. В. І. 
Вернадського. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 19.02.2019 Великий зал Сумського фахового 
коледжу мистецтв і культури ім. 
Д. С. Бортнянського, м. Суми. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 
- 22.02.2019 Велика зала КДМЛ 
ім. М. В. Лисенка. Виступ у складі камерного 
ансамблю (В. А. Моцарт, Д. Россіні, А. Лавін’як 
та Е. Холст). 
- 07.03.2019 Велика зала КДМЛ 
ім. М. В. Лисенка. Виступ у складі камерного 
ансамблю (А. П’яццолла, А. Лавін’як). 
- 19.03.2019 Зала Вінницького обласного на-
вчально-методичного центру галузі культури, 
мистецтв та туризму. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 
- 28.03.2019 Велика зала Кропивницького музи-
чного фахового коледжу. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 
- 29.03.2019 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 03.04.2019 Будинок актора, м. Київ. Концерт 
камерної музики (Л. ван Бетховен, Й. Брамс та 
Р. Шуман) (сольно та у складі камерного ансам-
блю). 
- 05.04.2019 Концертна зала ДМШ №1 ім. 
М. А. Римського-Корсакова, м. Миколаїв. Соль-
ний концерт (Л. ван Бетховен). 
- 11.06.2019 Зала Вінницького обласного на-
вчально-методичного центру галузі культури, 
мистецтв та туризму. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 
- 22.06.2019 Концертна зала Чорноморського 
національного університету ім. П. Могили, 
м. Миколаїв. Сольний виступ (Л. ван Бетховен). 
- 20.07.2019 Меморіальний музей-квартира 
В. С. Косенка. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 
- 05.09.2019 Музична вітальня НБУ 
ім. В. І. Вернадського. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 



- 04.10.2019 Концертна зала ім. В. П. Шерстюка 
КДМЛ ім. М. В. Лисенка. Виступ у складі каме-
рного ансамблю (А. Лавін’як, Д. Россіні, та 
Е. Холст). 
- 06.10.2019 Колонна зала ім. М. В. Лисенка 
Національної філармонії України. Сольний 
виступ (Л. ван Бетховен). 
- 09.10.2019 Концертна зала ДМШ №1 ім. 
П. І. Майбороди, м. Полтава. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 
- 28.10.2019. Меморіальний музей-квартира 
В. С. Косенка. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 
- 01.11.2019 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 04.11.2019 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Виступ у складі камерно-
го ансамблю (Л. ван Бетховен). 
- 06.11.2019 Концертна зала ДМШ 
м. Олександрія. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 
- 08.11.2019 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Виступ у складі камерно-
го ансамблю (Р. Шуман). 
- 13.11.2019 Концертна зала ДМШ №2 ім. 
М. Вербицького, м. Тернопіль. Сольний кон-
церт (Л. ван Бетховен). 
- 14.11.2019 Музична вітальня НБУ ім. В. І. 
Вернадського. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 18.11.2019 Велика зала ім. Героя України 
В. Сліпака НМАУ ім. П. І. Чайковського. Соль-
ний виступ (Л. ван Бетховен). 
- 26.11.2019 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ 
ім. П. І. Чайковського. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 28.11.2019 Концертна зала ім. В. П. Шерстюка 
КДМЛ ім. М. В. Лисенка. Сольний виступ та 
виступ у складі камерного ансамблю 
(Л. ван Бетховен, М. Равель). 
- 06.12.2019 Концертна зала ДМШ м. Боярка. 
Сольний виступ (Л. ван Бетховен). 
- 10.01.2020 Меморіальний музей-
квартира В. С. Косенка. Концерт №1 з циклу 
«Бетховен 32 сонати» до 250-річчя композитора 
(соло). 



- 30.01.2020 Велика зала ім. Героя України Ва-
силя Сліпака НМАУ ім. П. І. Чайковського. 
Концерт №1 з циклу «Бетховен 32 сонати» до 
250-річчя композитора (соло). 
- 07.02.2020 Меморіальний музей-
квартира В. С. Косенка. Концерт №2 з циклу 
«Бетховен 32 сонати» до 250-річчя композитора 
(соло). 
- 24.02.2020 Концертна зала Тернопільського 
мистецького фахового коледжу 
ім. С. Крушельницької, м. Тернопіль. Сольний 
концерт (Л. ван Бетховен). 
- 27.02.2020 Велика зала ім. Героя України Ва-
силя Сліпака НМАУ ім. П. І. Чайковського. 
Концерт №2 з циклу «Бетховен 32 сонати» до 
250-річчя композитора (соло). 
- 06.03.2020 Меморіальний музей-
квартира В. С. Косенка. Концерт №3 з  циклу 
«Бетховен 32 сонати» до 250-річчя композитора 
(соло). 
- 23.03.2020 Домашній запис для проекту он-
лайн-концертів НМАУ ім. П. І. Чайковського 
(Л. ван Бетховен) (соло). 
- 04.04.2020 Меморіальний музей-
квартира В. С. Косенка. Запис для проекту он-
лайн-концертів НМАУ ім. П. І. Чайковського 
(Л. ван Бетховен) (соло).  
- 24.04.2020 Сольний онлайн концерт у рамках 
курсів підвищення кваліфікації викладачів кла-
су фортепіано на базі Вінницького обласного 
навчально-методичного центру галузі культури, 
мистецтв та туризму (Л. ван Бетховен) (соло). 
- 01.06.2020 Сольний онлайн концерт у рамках 
курсів підвищення кваліфікації викладачів тео-
ретичних дисциплін на базі Вінницького облас-
ного навчально-методичного центру галузі 
культури, мистецтв та туризму 
(Л. ван Бетховен) (соло). 
- 23.06.2020 Сольний онлайн концерт у рамках 
курсів підвищення кваліфікації викладачів кла-
су фортепіано на базі Вінницького обласного 
навчально-методичного центру галузі культури, 
мистецтв та туризму (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, 
Л. ван Бетховен, Е. Гріг). 
- 16.07.2020 Кнайп-клуб «Купідон», м. Київ. 
Сольний виступ (Й. Гайдн). 
- 23.07.2020 Кнайп-клуб «Купідон», м. Київ. 



Сольний виступ (В. А. Моцарт). 
- 27.07.2020 Сольний онлайн концерт «Майже 
романтизм» для волонтерської організації 
«Життєлюб» (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, 
Ф. Шуберт, Л. ван Бетховен). 
- 30.07.2020 Кнайп-клуб «Купідон», м. Київ. 
Сольний виступ (Л. ван Бетховен). 
- 05.08.2020 Концерт в рамках авторського ма-
рафону «Музика мовою звуків» (Й. С. Бах-
О. Зілоті, Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Ліст). 
- 06.08.2020 Кнайп-клуб «Купідон», м. Київ. 
Сольний виступ (Ф. Шуберт). 
- 20.08.2020 Кнайп-клуб «Купідон», м. Київ. 
Сольний виступ (Ф. Ліст). 
- 27.08.2020 Кнайп-клуб «Купідон», м. Київ. 
Виступ у складі камерного ансамблю 
(Р. Шуман). 
- 28.08.2020 Сольний онлайн концерт «Бетхо-
вен: Quaziunafatnasia» для волонтерської органі-
зації «Життєлюб». 
- 21.09.2020 Концертна зала ДМШ №1, 
м. Миколаїв (Л. ван Бетховен). 
- 22.09.2020 Національний будинок органної та 
камерної музики. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 28.09.2020 Велика зала Кропивницького музи-
чного фахового коледжу, м. Кропивницький. 
Сольний виступ (Й. С. Бах-О. Зілоті, Й. Гайдн, 
Л. ван Бетховен, Ф. Ліст). 
- 05.10.2020 Сольний онлайн концерт «Бетхо-
вен: дві грані творчості» для волонтерської 
організації «Життєлюб». 
- 13.10.2020 Сольний онлайн концерт у рамках 
курсів підвищення кваліфікації викладачів фор-
тепіано на запрошення Центру неперервної 
культурно-мистецької освіти НАКККіМ 
(Л. ван Бетховен). 
- 16.10.2020 Концертна зала ДМШ м. Білгород-
Дністровський. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 
- 09.11.2020 Сольний онлайн концерт у рамках 
курсів підвищення кваліфікації викладачів фор-
тепіано на запрошення Центру неперервної 
культурно-мистецької освіти НАКККіМ 
(Л. ван Бетховен). 
- 12.11.2020 Сольний онлайн концерт у рамках 
курсів підвищення кваліфікації викладачів кла-



су фортепіано на базі Вінницького обласного 
навчально-методичного центру галузі культури, 
мистецтв та туризму (Л. ван Бетховен). 
- 19.11.2020 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ. 
Сольний виступ (Д. Скарлатті, Ж.-Ф. Рамо). 
- 04.12.2020 Меморіальний музей-
квартира В. С. Косенка. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 14.12.2020 Сольний онлайн концерт «Концерт 
фортепіанної музики Л. ван Бетховена до 250-ої 
річниці з дня народження композитора» для 
волонтерської організації «Життєлюб» (Соло). 
- 17.12.2020 Меморіальний музей-
квартира В. С. Косенка. Сольний концерт 
(Л. ван Бетховен). 
- 20.12.2020 Меморіальний музей-
квартира В. С. Косенка. Онлайн концерт у рам-
ках VІ відкритого Всеукраїнського конкурсу 
«Юний концертмейстер», м. Вінниця. 
(Й. С. Бах-О. Зілоті, Ж. -Ф. Рамо, 
Л. ван Бетховен, Д. Пуччіні, М. Скорик та 
В. Косенко) (соло та у складі камерного ансамб-
лю). 
- 21.01.2021 Сольний онлайн концерт-лекція 
«Бетховен: Особливості інтонування у сонатах 
раннього періоду творчості композитора» у 
рамках курсів підвищення кваліфікації виклада-
чів фортепіано на запрошення Центру неперер-
вної культурно-мистецької освіти НАКККіМ. 
- 25.01.2021 Сольний онлайн концерт «Концерт 
№3 з циклу «Бетховен 32 сонати» до 250-річчя 
композитора для волонтерської організації 
«Життєлюб». 
- 01.02.2021 Меморіальний музей-квартира 
В. С. Косенка. Концерт №3 з циклу «Бетховен 
32 сонати» до 250-річчя композитора (соло). 
- 04.02.2021 Сольний онлайн концерт-лекція 
«Бетховен: Особливості інтонування у сонатах 
раннього періоду творчості композитора» у 
рамках курсів підвищення кваліфікації виклада-
чів фортепіано на запрошення Центру неперер-
вної культурно-мистецької освіти НАКККіМ. 
- 05.02.2021 Арт-центр ім. І. Козловського, 
м. Київ. Виступ у складі камерного ансамблю 
(В. А. Моцарт). 
- 15.02.2021 Сольний онлайн концерт-лекція 
«Бетховен: Особливості інтонування у сонатах 



раннього періоду творчості композитора» у 
рамках курсів підвищення кваліфікації виклада-
чів теоретичних дисциплін на запрошення Він-
ницького обласного навчально-методичного 
центру галузі культури, мистецтв та туризму. 
- 18.02.2021 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ, 
м. Київ. Концерт №3 з циклу «Бетховен 32 со-
нати» до 250-річчя композитора (соло). 
- 22.02.2021 Сольний онлайн концерт-лекція 
«Бетховен: творчі експерименти у середньому 
періоді творчості» у рамках курсів підвищення 
кваліфікації викладачів фортепіано на запро-
шення Центру неперервної культурно-
мистецької освіти НАКККіМ. 
- 22.02.2021 Меморіальний музей-квартира В. С. 
Косенка. Сольний виступ (Л. ван Бетховен). 
- 28.02.2021 Меморіальний музей-квартира 
В. С. Косенка. Концерт №4 з циклу «Бетховен 
32 сонати» до 250-річчя композитора. 
- 01.03.2021 Сольний онлайн концерт «Концерт 
№4 з циклу «Бетховен 32 сонати» до 250-річчя 
композитора для волонтерської організації 
«Життєлюб» (соло). 
- 04.03.2021 Академія мистецтв 
ім. П. Чубинського, м. Київ. Концерт №4 з цик-
лу «Бетховен 32 сонати» до 250-річчя компози-
тора (соло). 
- 09.03.2021 Зала ім. О. С. Тимошенка НМАУ, 
м. Київ. Концерт №4 з циклу «Бетховен 32 со-
нати» до 250-річчя композитора (соло). 
- 12.03.2021 Меморіальний музей-квартира 
В. С. Косенка. Сольний виступ 
(Л. ван Бетховен). 
- 17.03.2021 Сольний онлайн концерт-лекція 
«Бетховен: особливості інтонування у серед-
ньому періоді творчості» у рамках курсів під-
вищення кваліфікації викладачів фортепіано на 
запрошення Центру неперервної культурно-
мистецької освіти НАКККіМ. 
- 18.03.2021 Національний музей літератури 
України. Сольний виступ (Е. Гріг та Ф. Шопен). 
- 22.03.2021 Сольний онлайн концерт-лекція 
«Бетховен: особливості інтонування у серед-
ньому періоді творчості» у рамках курсів під-
вищення кваліфікації викладачів фортепіано на 
запрошення Вінницького обласного навчально-
методичного центру галузі культури, мистецтв 



та туризму. 
- 24.03.2021 Сольний онлайн концерт-лекція 
«Бетховен: особливості інтонування у серед-
ньому періоді творчості» у рамках курсів під-
вищення кваліфікації викладачів фортепіано на 
запрошення Центру неперервної культурно-
мистецької освіти НАКККіМ. 
- 19.04.2021 Сольний онлайн концерт в рамках 
авторського онлайн семінару-практикуму 
«Принципи виховання піаністичного апарату. 
Від початківця до майстра» на запрошення 
платформи масових відкритих онлайн-курсів 
Inschool Hub. (Л. ван Бетховен). 
- 04.05.2021 Сольний онлайн концерт «Людвіг 
ван Бетховен: 2 на 4» для волонтерської органі-
зації «Життєлюб». 
- 20.05.2021 КДМЛ ім. М. В. Лисенка. Запис для 
Вечора пам’яті М. Скорика «Мелодія мого 
життя» на запрошення ДМШ №1 
ім. В. Барвінського, м. Тернопіль (М. Скорик). 

111.  Фах (фортепіа-
но) 
Педагогічна 
практика 

 

Рябов  
Сергій   
Ігорович 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри спеціа-
льного фортепі-
ано №2 

вища, КДК, 
1981 
Г-ІІ 243205, 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
соліст камерно-
го ансамблю, 
концертмейстер 

- - Стажування на факуль-
теті підвищення кваліфі-
кації КДК 1988 р.  
Інститут післядипломної 
освіти при Національній 
академії керівних кадрів 
культури і мистецтв з 18 
листопада по 30 листо-
пада 2013 р. Свідоцтво 
про підвищення кваліфі-
кації 12СПК 993068 

4,10,14,15 

112.  Фах (бандура) Савчук  
Галина  
Євгенівна 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри банду-
ри 

вища, НМАУ, 
1996, 
ЛО ВЕ 012639, 
бандура,  
концертний 
виконавець, 
викладач 

- Концерти, оприлюднені здобутки: 
Квітень 2019 року – звітній тематичний концерт 
класу викладача Савчук Г.Є.  в КНМАУ 
«SekretGarden» в 36 концертному класі 
КНМАУ; 
З 27 грудня по 31 грудня 2020 року  в класі 
Савчук Галини відбувся музичний інтер-
нет-проект "Вернісаж музичних картин". 
В основі заходу покладено синтез мис-
тецтв- образотворчого та музичного. Мо-
лода  київська художниця Наталія Мель-
ник створила  художні картини на музичні 
образи виконаних творів , поповнюючи 
сприйняття музики новими аудіо-
візуальними відтінками. 
20 березня  - підготовка музичного  тема-

Асистентура-
стажування Національ-
ної музичної академії 
України 1997-2000р.. 
 
Участь в міжнародному 
симпозіумі: присвяче-
ному 75-ти річчю засну-
вання кафедри народних 
інструментів НМАУ ім. 
П.І.Чайковського, (лис-
топад 2014р.) 
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тичного проекту-концерту учнів класу 
Савчук Галини «Шлях до себе» Творча 
ідея – Савчук Галина 
Видана збірка «З репертуару Галини Сав-
чук.Твори для бандури» 
Аранжування таких творів: 
1. Людовіко Ейнауді -  «IGiorni» для дуету бан-
дури та віолончелі 
2. Кейко Матцуї – «Дерева» для дуету бандури 
та віолончелі 
3. М. Дворжак  - Етюд для бандури 
4. Р. Айвазян - Прелюдія 
5. В. Мортарі – Галь’ярда з Сонатини 
6. Г.Ф. Гендель – Фантазія до мажор 
7. Г.Ф. Гендель - Велика Фуга 
8. Й.С. Бах –Сюїта мі бемоль мажор №4 
9. Ж.Ф. Рамо –«Принцеса» 
10. Ф. Дізі – Тема з варіаціями 
11. Г.Ф. Гендель - Арія  
12. Д.А. Бреск’янеллі – Старовинна сюїта 
для  лютні 
13. Ж.Б. Люллі – «Ніжний наспів» 
14. Ф. Кліньєнс – Ламенто до мінор 
15. К. Сен-Санс – Фантазія для арфи 
16. Й. Офенбах – Баркарола «Чудова ніч» 
17.  К. Дебюссі –Арабеска №2 
18.  Б. Скотт – «Ангел» 
19. Й.С. Бах –Сюїта до мінор  №997 для 
лютні 
20. К.Ф.Е.Бах – Рондо для клавесину  
21. Ян Дюссек – Сонатина  
22. Йохан Агрей - Сонатина 
23. А. Васильєв  - Екзотична серенада 
24.  Ксенія Ерделі  - Фантазія для арфи 
«Україна» 
25. А. П’яццолла -  Танго «Верано Порте-
но» 
26. Кейко Матсуї – Місячної камінь 
27.  Кейко Матсуї  - За межами світла 
28. Мануель де Фалья - №Мавританська 
шаль» із циклу «7 іспанських пісень» 
29. М. Шмідт – Романтичне інтермецо для 
інструментального ансамблю 
30. Р. Гальяно – «Пісня для Джо» для тріо 
бандуристів 
31.   С. Джоплін – Регтайм «Конферансьє» 
для тріо бандуристів 



 А. П’яццолла – «Ультрапульс» для інструмен-
тального ансамблю 

113.  Історія світової 
музики. 
Історія опери. 

 

Сакало   
Олена   
Василівна  

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
історії світової 
музики 

вища, ХІМ 
1980,  
Г-ІІ 157439, 
музикознавст-
во,  
музикознавець, 
викладач 

кандидат мис-
тецтвоз-навства, 
17.00.03 -  Му-
зичне мистецт-
во, тема дис. 
«Іспанія у ху-
дожньому житті 
Європи XYII-
XIX століть та 
іспанська рома-
нтична драма у 
творчості Дж. 
Верді»,  
КН 011084 
29.05.96, видано 
рішенням спеці-
алізованої Вче-
ної ради НМАУ;  
 
доцент кафедри 
історії зарубіж-
ної музики 
ДЦ 001256 
21.12.00, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 

Захищені дисертанти: 
1.Яворський Д.Ю. Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема: «Етюд у жанровій системі романтичної 
фортепіанної мініатюри (на прикладі етюдів Ф. 
Шопена, Р. Шумана, Ф. Ліста)», 2016 р.  
Диплом №040961, від 28.02.2017 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 
2.Синяк Л.В.Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціа-
льністю17.00.03 – Музичне мистецтво. Тема: 
«Музичний театр Бйорнстьєрне Бйорнсона та 
Едварда Гріга: становлення і розвиток націона-
льних художніх традицій». Диплом ДК 055140, 
від 16.12.2019 р., видано на підставі рішення 
Атестаційної колегії. 
3.Павленко А.М.Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема: «Симфонії у творчості Франсуа-Жозефа 
Госсека: авторська версія жанру», 2020 р. Дип-
лом ДК 057102, від02.07.2020 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 
 

Докторантура НМАУ, 
2004 р. 
 
Участь у міжнародних 
симпозіумах: 
«Сторінки історії життя 
Парижу у сезони 
прем’єр опер 
Дж. Мейєрбера» ( «Ви-
значні ювілейні і 
пам’ятні дати 2014 
року», Київ, 2014); 
Сакало О. В. «Роль 
пасторальних сцен у 
реформаторських опера 
Джакомо Мейербера» 
(«Національні оперні та 
балетні традиції у євро-
пейському контексті», 
Київ,2015) 
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114.  Історія україн-
ської культури. 
Історія світово-
го кіномистецт-
ва. 
Історія матеріа-
льної культури, 
костюму, 
побуту. 

Сапіга  
Оксана  
Вікторівна 

начальник на-
вчально-
методичного 
відділу, 
старший викла-
дач кафедри 
теорії та історії 
культури 
 

вища, КДІТМ 
ім.І. К. Карпенк
а-Карого , 2002, 
КВ 21212202 
театральне 
мистецтво, 
театрознавець, 
організатор 
театральної 
справи 
 
 

Заслужений 
працівник осві-
ти України 

Методист навчально-методичного відділу 
НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2004-2018рр. 

Центральноук-раїнський 
державний педагогічний 
університет імені Воло-
димира Винниченка. 
Сертифікат №3-20 від 
«20» березня 2020 року  
Тема:оволодіння, онов-
лення та поглиблення 
фахових компетентнос-
тей у сфері організації 
освітнього процесу  
Форма підвищення 
кваліфікації: очно-
заочна: з 7 лютого 
2020 року по 19 березня 
2020 року : 6 кредитів 
оновлено та поглиблено 

3,4,9,20 



знання та фахові компе-
тентності у сфері органі-
зації освітнього процесу, 
підвищено професійний 
рівень. 

115.  Українська 
мова для 
іноземців. 
Українська 
мова за профе-
сійним спряму-
ванням. 
Українська 
мова для 
магістрів. 
Українська 
мова як інозем-
на (для інозем-
ців-аспірантів). 
Лінгво-
культурологія. 
Науковий 
дискурс в 
українській 
лінгвокультуро-
логії. 
 

Сахарова  
Ольга  
Вікторівна 

доцент кафедри 
мов 

вища, КДУ ім. 
Шевченка, 
1984,  
КВ 798260, 
російська мова і 
література, 
філолог, викла-
дач російської 
мови і літерату-
ри; 
 
УДПУ ім. 
Драгоманова, 
1995, 
ДСК 010587, 
українська мова 
та література, 
вчитель україн-
ської мови та 
літератури 
 
 

доктор філоло-
гічних наук, 
10.02.01 – Ук-
раїнська мова, 
тема дис.: 
«Мовна особи-
стість у сучас-
ному українсь-
кому драмату-
ргійному дис-
курсі»,  
ДД 010946 
09.02.21, вида-
но на підстві 
рішення Атес-
таційної коле-
гії; 
 
доцент кафедри 
російської мови 
ДЦ АР 003359 
29.02.96, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 

Публікації: 
Статті у фахових виданнях України, зареєстро-
ваних у міжнародних наукометричних базах: 
1. Драматургічний дискурс: поліфонічність 
смислів та полімножинність інтерпретацій. 
Науковий вісник Національного університету 
біоресурсів і природокористування  України. 
Серія «Філологічні науки» /  Редкол.: С. М. 
Ніколаєнко (відп. ред) та ін..  Київ: Міленіум, 
2016. Вип.245  С. 237-244. (Імпакт-фактор в 
IndexCopernicus, GlobalImpactFactor) 
2. Домінантна мовна особистість персонажа в 
сучасній українській драматургії  Актуальні 
питання гуманітарних наук: міжвузівський 
збірник наукових праць  молодих вчених Дро-
гобицького державного педагогічного універси-
тету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий 
дім «Гельвестика», 2019. Вип.23.Том 3. С. 18-22. 
((Збірник індексується в міжнародній базі да-
них: IndexCopernicusInternational (Республіка 
Польща). ) 
Статті у фахових виданнях України 
3. Мовна особистість персонажа драматичного 
тексту (на матеріалі п’єси В. Герасимчука «Тра-
гедія Нобеля і драма Хемінгуея»).Мова і куль-
тура. Вип.18. Том ІУ (179), К., 2016. С.357-363 
4. Як і про що «говорять» персонажі драматич-
ного твору (на матеріалі української драматургії 
кінця ХХ – початку ХХІ століття).Мова і куль-
тура. Вип.18. Том У (180), К., 2016. С.463-470 
5. Дискурс  HOMOLUDENS  та  
HOMOLUDENS у драматургічному дискурсі 
).Мова і культура. Вип.19. Том У (185), Київ, 
2017. С.28-35 
6. Ігрова мовна особистість у драматургічному 
віддзеркаленні (на матеріалі драматургії А. 
Наумова)  Система і структура східнос-
лов’янських мов: Збірник наук. праць. Київ: 
Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. 
Вип. 11. С.  С. 124-135 
7. Значення та функції ПОРАДИ в сучасній 
українській драматургії. Південний архів  (філо-

Інститут української 
мови НАН України у 
2003 р. 
 
Міжнародні симпозіуми: 
Основные тенденции 
развития русского и 
других славянских 
языков в современном 
мире – Трнава (Словач-
чина), 2014; 
 «Русский язык в языко-
вом и культурном 
пространстве Европы и 
мира: Человек. Созна-
ние. Коммуникация. 
Интернет» – Левен 
(Бельгія), 2014. 

1,3,5,7,10, 
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логічні науки). 2019. №80. С.15-18. 
8. Введення ALTEREGOяк прийом моделюван-
ня мовної особистості персонажа (на матеріалі 
сучасної української драматургії). Слов’янські 
мови: збірник наукових праць. Київ: Вид-во 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 2 (14). 
С. 143-151. 
9. Мовна особистість драматургічного персона-
жа чиновника (на матеріалі п’єс І. Юзюка). 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. Серія: ФІЛОЛОГІЯ. Науковий 
збірник. №42 том 1, 2019. С.62-65 
Статті в закордонних наукових виданнях: 
10. Полифункциональность языковой 
личности в структуре автобиографического 
текста (на материале «Автобиографических 
записок» Г. Г. Нейгауза).Логический анализ 
языка. Инфомационная структура текстов раз-
ных жанров и эпох. Москва: Издательство 
«Гнозис», 2016. С. 360-370 
11. Жанрово-дискурсивное пространство  
языковой личности.Człowiek 
ŚwiadomośćKomunikacja Internet / Redakcja 
naukowa Prof. Tatiana Soldatjenkova,  Prof. 
Ludmiła Szypielewicz. С. 1580-1592In(2 – на 
диску) 
12. Концепти СВІЙ – ЧУЖИЙ в українсь-
кій мовній картині світу.Мултикултурализъм и 
многоязичие: Сборник с доклади от Тринадесе-
тите международни славистични четения  Со-
фия, 21-23 април 2016 г. Том 1. Лингвистика. 
Велико Търново: Фабер, 2017. – 323-331. 
13. Коммуникативные «лакуны» в синтак-
сисе драматургического дискурса (на материале 
пьес Н. Коляды и Л. Петрушевской ).Язык и 
метод. Синтаксис текста. Текст в синтаксисе. 
Лингвистический анализ в бермудском тре-
угольнике: Комбинаторика – Семантика – Син-
таксис. Т. 6. Краков, 2019.  С. 37-44 
14. Вербальные манипуляции в драматур-
гическом дискурсе (на материале избранных 
пьес Людмилы Разумовской и Людмилы Пет-
рушевской). Речевое воздействие в разных 
дискурсах т. 4. Гданьск, 2019. С. 197-205 
15. Мовна особистість митця як персонаж 
сучасної української драматургії (за п’єсами 
В. Герасимчука). Science and Education. A New 
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116.  Фах. 
Базовий музич-
ний інструмент. 
Загальне фор-
тепіано. Історія 
та теорія світо-
вої культури. 

Сбітная 
Дар’я  
Володимирівна 

старший викла-
дач кафедри 
теорії та історії 
культури 

вища, НМАУ, 
2007,  
КВ 32881716,  
музична педа-
гогіка і вихо-
вання,  
викладач-
інструменталіст 
(фортепіано), 
вихователь-
методист 
 

кандидат мис-
тецтвознавства  
26.00.01 – Тео-
рія та історія 
культури (мис-
тецтвознавство), 
тема дис.: «М. 
Лисенко і «Ки-
ївська Громада» 
в контексті 
національно-
ультурного 
відродження 
України другої 
половини ХІХ-
поч. ХХ ст.», 
ДК 019913, 
14.02.14, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії  

- Національна академія 
педагогічних наук 
України. Інститут педа-
гогічної освіти і освіти 
дорослих імені І. Зязю-
на. Свідоцтво про під-
вищення кваліфікації 
№187, 02.11.2020 р. 
Тема: «Інновації у 
культурно-мистецькій 
освіті» (150 год.) 

7,9,10,14, 
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117.  Теорія та 
історія культу-
ри. 
Філософія 
культури. 
Керівництво 
аспірантами. 
 

Северинова 
Марина  
Юріївна 
 

декан факульте-
ту історико-
теоретичного, 
композиторсь-
кого та інозем-
них студентів, 
професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
теорії та історії 
культури 
 

вища, КДК, 
1992 , 
ФВ 820799,  
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
концертмейс-
тер, викладач, 
соліст камерно-
го ансамблю. 

доктор мистецт-
воз-навства,  
26.00.01 -Теорія 
та історія куль-
тури (мистецт-
вознавство), 
тема дис.:  
 «Архетипи в 
культурі у прое-
кції на творчість 
сучасних укра-
їнських компо-
зиторів», 
ДД 002864 
17.01.14, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії; 
 
доцент кафедри 
загального та 
спеціалізовано-
го фортепіано 
12 ДЦ 024877 
14.04.11, видано 
рішенням Ате-

Декан історико-теоретичного, композитор-
ського та іноземних студентів факультету 
НМАУ імені П.І.Чайковського з 2016 р  по те-
перішній час. 
 
 
 

Докторантура НМАУ, 
2012 р. 
 
Вчений секретар експер-
тної ради з питань 
проведення експертизи 
дисертацій з культуро-
логії та мистецтвознавс-
тва ДАК МОН України - 
по теперішній час 
 
Міністерство культури 
України, ОНМА  
ім. А.В.Нежданової, 
Сертифікат про стажу-
вання у рамках міжна-
родного музикознавчого 
семінару «Музикознав-
чеслово в інформацій-
ному контенті 
(пост) сучасності»  11-
17.06.2018 р. 
 

3,4,7,8,9, 
10,14,19,20 



стаційної коле-
гії 

118.  Сольний спів. 
Камерний спів. 
Педагогічна 
практика. 
Підготовка 
метод-
реферату.                         

Семененко  
Ірина  
Валентинівна 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри опер-
ного співу 

вища, КДК, 
1990, 
ИВ 024469, 
сольний  спів, 
оперна та 
концертна 
співачка, ви-
кладач 

заслужений 
артист України 

Провідна солістка Національної опери Украї-
ни,1999-2014 рр. 
 
Публікації: 
Наукова стаття «Концертний виступ в контексті 
виконавської діяльності вокаліста», Семененко 
І.В., Іваненко М.В., Павлюкова Г.В. науковий 
журнал «Молодий вчений», 11(51) листопад, 
2017р. 
Концерти: 
Участь у концертній програмі Народної артист-
ки України Анжеліни Швачки, 1 лютого 2016р., 
Національна філармонія України 
Участь у концертній програмі Заслуженої арти-
стки України, провідного концертмейстера 
Національної опери України Орлюк С. В., 3 
березня 2016 р. 
Сольний концерт в Школі мистецтв м. Шостки 
разом з нар. арт. України О. Дяченко та А. Шва-
чка, 8 квітня 2017р. 
Участь у концертній програмі пам’яті Ніни 
Проценко (керівника ансамблю народний ін-
струментів «Рідні наспіви»), 30 жовтня 2017р., 
Національна філармонія України 
Участь у концертній програмі в Будинку Звуко-
запису українського радіо (прямий ефір) у су-
проводі оркестру Народних інструментів, 23 
листопада 2017р. 
Участь у концертній програмі до 25-річчя анса-
мблю народний інструментів «Джерело», худо-
жній керівник Народна артистка України Є. 
Черказова, 18 грудня 2017р. 
Участь у концертній програмі з оркестром на-
родних інструментів Національної  радіокомпа-
нії України, 19 січня 2018р., Будинок Звукоза-
пису українського радіо  
Сольний концерт у супроводі ансамблю народ-
них інструментів «Джерело», художній керів-
ник Народна артистка України Є. Черказова, 27 
січня 2018р., фестиваль ім. Ю. Мейтуса, Кірово-
градське музичне училище, м. Кропивницький 
Участь у концертній програмі церемонії наго-
родження «Людина року 2018»,  24 березня 
2018р., Національна опера України  
Участь у концертній програмі  пам’яті режисера 

Центр неперервної 
культурно-мистецької 
освіти, свідоцтво, викла-
дання дисциплін із 
сучасними нормативно-
правовими вимогами 
щодо підвищення якості 
підготовки фахівців, 30 
вересня 2017 р., норма-
тивно-правові засади та 
форми організації освіт-
нього процесу – 36 год, 
академічна доброчес-
ність – 36 год, впрова-
дження інноваційних 
педагогічних технологій 
у навчальний процес 
вищих мистецьких 
навчальних закладів – 36 
год, 108 годин. 
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Національної філармонії України та оперної 
студії НМАУ . П. І. Чайковського Ірини Несте-
ренко, 26 квітня 2018р., Національна філармонія 
України 
Сольний концерт Ірини Семененко та Анжеліни 
Швачка «Посміхнися доле…», у супроводі 
ансамблю народних інструментів «Рідні наспі-
ви», 19 травня 2018р., Національна філармонія 
України 
Участь у концертній програмі «Все про любов» 
у супроводі оркестру народної та популярної 
музики,  Національної  радіокомпанії України, 
диригент М. Пікульський, 16 лютого 2019р., 
Будинок Звукозапису українського радіо  
Участь у концертній програмі «Бузок» з творів 
С. Рахманінова, 2 травня 2019р., Національна 
філармонія України 
Участь у концертних програмах відкриття та 
закриття фестивалю «Всі ми діти твої, Украї-
но!», 19 та 30 липня 2019р., український дитя-
чий центр «Молода гвардія», м. Одеса  
Участь у ювілейному гала-концерті з нагоди 85-
річчя художнього керівника Національної філа-
рмонії України, народного артиста, професора, 
705.2021р., Національна філармонія України 
Підготовка та проведення концертів студентів 
класу Ірини Семененко: 
Проведення концерту та учать студенті у науко-
вій конференції присвяченій творчості І. Фран-
ка, 14 вересня 2016р. 
Концерт студентів у Національному музеї літе-
ратури міста Київ до свята Покрови, 13 жовтня 
2016р. 
Участь студентів у концерті-пам’яті М.І. Вери-
ківського в Національному музеї Т.Г. Шевчен-
ка, 23 листопада 2016р. 
Концерт дуетів у КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 30 
листопада 2016р. 
Концерт студентів класу у Шоколадному буди-
ночку, м. Київ, 23 жовтня 2016р. 
Концерт студентів класу для учасників АТО та 
вдів у протестантському храмі на вулиці Щека-
вицькій, м. Київ, 21 січня 2017р. 
Участь студентів класу у фестивалі присвяче-
ному С. Борткевичу м. Київ, березень 2017р. 
Концерт студентів класу у Шоколадному буди-
ночку, м. Київ, 7 травня 2017р. 



Концерт студентів класу та участь у фестивалі 
«Компот», м. Бориспіль, 18 травня 2017р. 
Концерт студентів класу у  музеї М. Занькове-
цької, м. Київ, 6 червня 2017р. 
Концерт студентів класу у Шоколадному буди-
ночку, м. Київ, 19 листопада 2017р. 
Концерт студентів класу у  музеї М. Занькове-
цької, м. Київ, 28 листопада 2017р. 
Концерт студентів класу у Шоколадному буди-
ночку, м. Київ, 20 травня 2018р. 
Концерт студентів класу до дня воїна у КНУ ім. 
Т.Г. Шевченка, 6 грудня 2018р. 
Концерт студентів класу «Hello spring» у Шоко-
ладному будиночку, м. Київ, 3 березня 2019р. 
Концерт студентів класу у КНУ ім. Т.Г. Шевче-
нка, м. Київ, 27 березня 2019р. 
Концерт студентів класу в Gnatyuk Art Center, м. 
Житомир, 13 квітня 2019р. 
Концерт студентів класу в рамках науково-
практичної конференції музичного факультету 
КНУКІМ, 17 квітня 2019р. 
Концерт студентів класу у  музеї М. Занькове-
цької, м. Київ, 29 травня 2019р. 
Концерт студентів класу у Шоколадному буди-
ночку, м. Київ, 10 жовтня 2019р. 
Концерт студентів класу «Друзі…» у КНУ ім. 
Т.Г. Шевченка, м. Київ, 20 листопада 2019р. 

119.  Оперний клас Сенько  
Едуард  
Францович 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри оперної 
підготовки та 
музичної ре-
жисури 

вища, КДК, 
1968,     
Ц  960317                                  
хорове диригу-
вання,  
диригент хору, 
викладач хоро-
вих дисциплін; 
 
КДК, 1973     
Я 900301       
оперно-
симфонічне 
диригування, 
диригент 
симфонічного 
та оперного 
оркестру 

- Оприлюднені здобутки: 
26 квітня 2016 – Полтава – Концерт, присвяче-
ний героям Чорнобиля у вик. Duo Zikr Малий 
симфонічний оркестр «Київ» диригент Едуард 
Сенько. 
29 квітня 2016 – Київ – Концерт, присвячений 
героям Чорнобиля у вик. Duo Zikr Малий сим-
фонічний оркестр «Київ» диригент Едуард 
Сенько. 
2016 – Диригент гала-концерту міжнародного 
конкурсу вокалістів імені Оксани Петрусенко за 
участі естрадно-симфонічного оркестру. 
Концерт з Полтавським симфонічним оркест-
ром театру ім. М. Гоголя. Програма: П. Чайков-
ський – Скрипковий концерт (соліст – А. Ска-
кун), Сюїта №4). Концерт опубліковано на дис-
ку. 
Диригент вистав в оперній студії НМАУ ім. П. І. 
Чайковського: 
П. Чайковський – «Євгеній Онєгін» 

Всесоюзный институт 
повышения квалифи-
кации работников 
культуры МКСССР, 
удостоверение, дириже-
ры музыкальных теат-
ров, 28/04/1982 г., 52ч. 

1,10,14,19 



Дж. Верді – «Травіата» 
М. Мусоргський – «Сорочинський ярмарок» 
М. Римський-Корсаков – «Майська ніч» 
Дж. Россіні – «Севільський цирульник» 
М. Лисенко – «Наталка Полтавка» 
С. Гулак-Артемовський – «Запорожець за дуна-
єм» 
Запис концерту-спектаклю Гулака-
Артемовського «Запорожець за Дунаєм» опри-
люднено в інтернеті. диригент-постановник 
Едуард Сенько. 
Упорядкування збірки фондових записів для 
випуску компакт-дисків «Диригує Е. Сенько», 
Національна радіокомпанія України: симфоніч-
ний оркестр. 
П. І. Чайковський: 
– Сюїта «Моцартіана» 
– Аріозо Ленського з опери «Євгеній Онєгін», 
вик. Михайло Дідик 
– Заключна сцена з опери «Євгеній Онєгін», 
вик. І. Семененко та Приймак 
Г. Холст – «Планети» (7 частин) 
К. Стаміц – Концерт для флейти з оркестром, 
соліст Ю. Шутко (лауреат міжн. конкурсів) 
І. Кириліна – «Молитва Діви Марії» (викорис-
тано в одній із серій фільму «Роксолана». 
Компакт-диски: 
П. Чайковський – Скрипковий концерт, вик. – 
соліст Брюсельської філармонії А. Скакун, 
оркестр Полтавської філармонії. 
2016 р. – Аудіо музичний CD вокальної симфо-
нії «Воїн духу» симфонічний твір у 7 частинах,  
та відео DVD цього ж твору симф. оркестр пол-
тавського муз. драм. театру ім. Гоголя композ. 
Ольга Ткаченко та Ігор Сілін (дует Зікр), секстет 
«Голос вогню» Диригент – Едуард Сенько. 
Запис «Аrt group jamp»; 
2016 р. – 2-й компакт диск у супроводі оркестру 
полтавської філармонії 

120.  Фах (камерний 
ансамбль) 

Середенко  
Анна  
Михайлівна 
 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра 
кафедри камер-
ного ансамблю 
 

вища, ХІМ 
1995,  
ЛО 009310, 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
соліст камерно-
го ансамблю 

кандидат мис-
тецтвоз-навства,  
17.00.03 – музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: 
«Камерно-
інструментальна 
творчість 

Керівник і учасник камерного ансамблю 
«Українські Акварелі» з 2002 р. 
Співавтор і співорганізатор проекту кафедри 
камерного ансамблю НМАУ ім. Чайковського 
«Чотири Чверті», 2016-2017 рр. 
Автор і керівник спільного проекту кафедри 
камерного ансамблю НМАУ ім. Чайковського, 
Київського Національного Університету Тараса 

Асистентура-
стажування НМАУ, 
2000 р. 
 
1999р. – Summer 
Academy of Tour( Фран-
ция) – класс проф. 
Д. Йоффе, М.Ваймана, 
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концертмейс-
тер, викладач 
 

К. Шимановськ
ого (до пробле-
ми індивідуаль-
ного стилю 
композитора)», 
ДК 012215 
10.10.01, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України,; 
 
доцент кафедри 
камерного ан-
самблю 
02ДЦ 000620 
19.02.04, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
 
Народна артис-
тка України 

Шевченка та КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого 
«Дзеркало», 2017- 2018 рр. 
 
 

В.Третьякова 
 
1999 р. -  
Summer course  
Académie de Musique 
Tibor Varga ( Швейца-
рия) – класс проф. 
Тибора Варги, 
П.Фришеншлагера. 
 
2001-2008 рр.- мастер – 
классы в Ленинградской 
государственной консе-
рватории – проф. С.А. 
Урываев. 
 
2001-2003 рр. – Summer 
course  -  Russian 
Academy for Professional 
Musicians in Portogruaro 
– класс проф. П. Верни-
кова. 
 

121.  Фах (скирпка) Сіваченко  
Ніна  
Миколаївна 

доцент,  який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри скрип-
ки 

вища, КДК, 
1986, 
ИВ-І 024518 
скрипка, конце-
ртний викона-
вець, артист 
камерного 
ансамблю, 
соліст оркестру, 
викладач 

- Соліст-інструменталіст Ансамблю Класичної 
музики ім. Б. Лятошинського при НБО та КМУ, 
30 років. 
 
Концерти: 
2016 рік 
Вересень: 
3 - Концерт в Білій церкві (з Є.Дашаком) 
25 - Концерт сонат в Малому залі (з Є.Дашаком) 
Жовтень: 
22 - Національний будинок органної та камерної 
музики: Чотири концерти А.Вівальді для скрип-
ки та органу прем’єра в Україні 
Листопад 
9 - Зал "Хлібні" в Софії - участь у фестивалі 
пам’яті І.Рябова (з Є.Дашаком) 
22- Малий зал консерваторії Концерт студентів 
класу Ю.Іщенка (тріо М.Петрової для скрипки, 
кларнету та фортепіано) 
4 грудня- Концерт в Малому залі НМАУ зі 
студентським камерним оркестром (Концерт 
для скрипки з оркестром Жанни Колодуб "Con-
certodoloroso") 

Аспірантура КДК,  
1992 р. 
 
Участь у Всеукраїнсь-
кому симпозіумі, допо-
відь «Квартетна твор-
чість 
Д.Д. Шостаковича» 

1,9,10,14, 
19,20 



2017 рік 
3 лютого - Концерт "Таємниці старовинних 
рукописів" в Малому залі НМАУ (Concertiar-
monici Уніко Вільгельма фон Вассенаєра  
прем’єра в Україні) 
5 лютого - Концерт "Таємниці старовинних 
рукописів" в Мистецькому центрі "Шоколадний 
будинок" (Concertiarmonici Уніко Вільгельма 
фон Вассенаєра) 
11 лютого - Національний будинок органної та 
камерної музики: Концерт Л. Бетховена для 
скрипки з оркестром (до 90-річчя з дня наро-
дження О.Горохова) 
19 лютого Мистецький центр "Шоколадний 
будинок" - Концерт "Подорож країнами Євро-
пи" (з І.Андрієвським та О. Щоголєвою) 
4 березня: Національний будинок органної та 
камерної музики- Концерт до дня народження 
А.Вівальді Концерт для двох скрипок RV 527 
Прем’єра в Україні. 
29 березеня -Малий зал НМАУ Авторський 
концерт Ю. Іщенка. Світові прем’єри творів 
Ю.Іщенка "5 єврейських мелодій" для скрипки 
та фортепіано, та тріо для скрипки, фортепіано 
та флейти. 
6 Квітня - Концерт в Великому залі НМАУ зі 
студентським камерним оркестром (Концерти 
для двох скрипок Вівальді. Прем’єра в Україні 
Концерту RV 515) 
Квітень - Запис у фонд Українського радіо Тво-
рів Ю Іщенка "Тріо для скрипки. флейти та 
фортепіано" (з А.Кушніром, Є. Дашаком) та 
 "5 єврейських мелодій" для скр. та ф-но  (з 
Є.Дашаком)  
вересень-жовтень 
відновлення з партитури твору Й.Гайдна"Меса 
св. Цецилії" для солістів, хору та оркестру. 
листопад 
Редакція партії скрипки з тріо студентки 
М.Петрової для скрипки, кларнету та ф-п 
жовтень- січень: 
Пошук та відновлення з партитури чотирьох 
концертів Уніко Вільгельма фон Вассенаєра 
грудень- січень 
Пошук та відновлення з партитури концертів 
А.Вівальді для двох скрипок RV527 та  RV 515 
оркестровка Арії "Vedroconmiodiletto " 



А. Вівальді з опери "Giustino" RV717 
Січень-березень 
Відновлення з партитури твору А. Вівальді 
"Credo" RV 591для хору, оркестру та органу.  
Відновлення з партитури твору А. Вівальді 
"DixitDominus" RV807для солістів, хору та 
оркестру. 
Відновлення з партитури твору А. Вівальді 
"DixitDominus" RV595для солістів, хору та 
оркестру 
лютий-березень 
Редакція партії скрипки творів Ю.Іщенка "5 
єврейських мелодій" для скрипки та фортепіано, 
та тріо для скрипки, фортепіано та флейти. 
Вересень-травень 
Підготовка до друку збірника "Твори Н.Паганіні 
для скрики з оркестром" (Сонати Наполеон", 
"Марія Луїза", "Весна", "Polaccaconvariazioni",     
Варіації на тему з опери Й.Вейгля "Морська 
любов", Варіації на тему з опери Россіні "Попе-
люшка" "Nonpiumesta" , "MaеstosaSuonatasenti-
mentale", "Perpetuelа",  "SuonataVarsavia", Аdagio 
Мі-мажор.) Перекладення для скрипки та  кла-
віру твору Н. Паганіні "Марія Луїза" на одній 
струні (з оригіналу для скрипки та гітари) , відт-
ворення по слуху із запису невідомого "Adagio" 
Н.Паганіні та створення клавіру, Створення 
клавіру з оркестровки О.М. Горохова Сонати 
Н.Паганіні "Весна". 
Квітень - Запис у фонд Українського радіо Тво-
рів Ю Іщенка "Тріо для скрипки. флейти та 
фортепіано" (з А.Кушніром, Є. Дашаком) та 
 "5 єврейських мелодій" для скр. та ф-но  (з 
Є.Дашаком)  
Редакція партії скрипки творів Ю.Іщенка "5 
єврейських мелодій" для скрипки та фортепіано 
та тріо для скрипки, фортепіано та флейти. 
2017 рік 
січень-вересень 2017р.: пошук та відновлення з 
партитури концертів А.Вівальді для двох скри-
пок RV529, RV526, RV525, RV506, RV508, 
RV510  RV 513 , RV527 та  RV 515 
відновлення з партитури твору Й.Гайдна "Меса 
св. Миколая" для солістів, хору та оркестру. 
жовтень-грудень 2017:  Редакція партії скрипки 
трьох квартетів Ю. Іщенка з духовими інстру-
ментами. 



3 лютого - Концерт "Таємниці старовинних 
рукописів" в Малому залі НМАУ (Concertiar-
monici Уніко Вільгельма фон Вассенаєра  
прем’єра в Україні) 
5 лютого - Концерт "Таємниці старовинних 
рукописів" в Мистецькому центрі "Шоколадний 
будинок" (Concertiarmonici Уніко Вільгельма 
фон Вассенаєра) 
11 лютого - Національний будинок органної та 
камерної музики: Концерт Л. Бетховена для 
скрипки з оркестром (до 90-річчя з дня наро-
дження О.Горохова) 
19 лютого Мистецький центр "Шоколадний 
будинок" - Концерт "Подорож країнами Євро-
пи" (з І.Андрієвським та О. Щоголєвою) 
4 березня: Національний будинок органної та 
камерної музики- Концерт до дня народження 
А.Вівальді Концерт для двох скрипок RV 527 
Прем’єра в Україні. 
29 березеня -Малий зал НМАУ Авторський 
концерт Ю. Іщенка. Світові прем’єри творів 
Ю.Іщенка "5 єврейських мелодій" для скрипки 
та фортепіано, та тріо для скрипки, фортепіано 
та флейти. 
6 Квітня - Концерт в Великому залі НМАУ зі 
студентським камерним оркестром ( 6 Концер-
тів для двох скрипок Вівальді. Прем’єра в Укра-
їні Концерту RV 515) 
17 квітня - Великодній концерт у м. Ірпінь ( 6 
Концертів для двох скрипок Вівальді зі студент-
ським камерним оркестром) 
Квітень - Запис у фонд Українського радіо Тво-
рів Ю Іщенка "Тріо для скрипки. флейти та 
фортепіано" (з А.Кушніром, Є. Дашаком) та 
 "5 єврейських мелодій" для скр. та ф-но  (з 
Є.Дашаком)  
8 липня - Концерти А.Вівальді для скрипки та 
органа в Білій Церкві (з А. Бубновою) 
24 липня -Концерти А.Вівальді для скрипки та 
органа в Будинку органної та камерної музики 
(з А. Бубновою) 
серпень - Концерт в Музеї західного та східного 
мистецтва в Одессі (Концерти Вівальді для двох 
скрипок з І. Андрієвським) 
22 вересеня - Концерти А. Вівальді для двох 
скрипок з І. Андрієвським (м. Херсон - з камер-
ним оркестром, диригент В.Белявський) 



27 вересня - Благодійний концерт в будинку 
ветеранів труда (з О.Дмитренко). 
8 жовтня - Концерт в Мистецькому центрі "Шо-
коладний будинок"  
 з І. Андрієвським 
11 жовтня - Концерт в Будинку органної та 
камерної музики з І.Андрієвським 
16 листопада - участь в фестивалі памяті 
І.Рябова в Малому залі (соната Дебюссі з 
Є.Дашаком) 
25 та 26 листопада - Концерт у Білій Церкві з 
програмою "Маловідомі твори Н.Паганіні" з 
Т.Андрієвською. 
27 листопада - Концерт в Малому залі  кафедри 
загального та спеціалізованого фортепіано - 
Соната Й.Брамса з Т.Юшко  
28 листопада - Благодійний концерт в будинку 
людей похилого віку (з О.Дмитренко) 
1 грудня - авторський концерт Ю.Іщенка (три 
квартети з духовими - прем’єри) 
2 грудня - Концерти А.Вівальді для скрипки та 
органа в будинку органної та камерної музики (з 
А.Бубновою) 
3 грудня - Концерт в Мистецькому центрі "Шо-
коладний будинок" - "Маловідомі твори 
Н.Паганіні" з Т.Юшко. 
2018 рік 
10 січня 2018 р. - концерт з творів Н.Паганіні з 
оркестром (Будинок органної та камерної музи-
ки. Диригент - І.Андрієвський) 
11 лютого 2018 року - Малий зал НМАУ - кон-
церт пам’яті О.Горохова, презентація збірки 
"Маловідомі твори Н.Паганіні для скрипки з 
оркестром. (камерний оркестр НМАУ, диригент 
- І.Андрієвський)   
4 березня 2018 р. Концерт "День народження 
А.Вівальді - 340 років) ("Шоколадний будино-
чок") 
18 березня 2018р. "Бах та його сучасники" 
("Шоколадний будиночок") 
22 березня 2018р. - Авторський концерт Ю. 
Іщенка - до 80-річчя. (Малий зал НМАУ, Три 
сонати для скрипки та фортепіано, прем’єра 
Сонати №12 та "4 єврейських мелодій" разом з 
Є.Дашаком (фортепіано) 
29 березня 2018р. Концерт "Баху - 333" (Вели-
кий зал НМАУ, виконання транскрипції ф-



нного концерту Баха BWV 1055 для скрипки та 
концерту для скрипки, флейти та фортепіано 
BWV 1044. Камерний оркестр студентів 
НМАУ, диригент - І. Андрієвський). 
15 квітня - Благодійний концерт "Пори 
року" А.Вівальді для скрипки з органом. 
(зал Школи мистецтв №5 з О.Дмитренко) 
2018 рік 
Лютий - березень 2018 р. - транскрипція форте-
піанного концерту Й.С.Баха BWV 1055 Ля ма-
жор для скрипки з оркестром. 
Лютий - травень 2018 р.реконструкціяз парти-
тури оркестрових партій "Меси ді Глорія" 
Дж.Россіні. 
лютий - реконструкція по слуху Арії  альта 
"Soventeilsole" з опери "Андромеда ліберата" А. 
Вівальді з солюючою скрипкою та квартетом. 
лютий - реконструкція з манускрипту арії альта 
з опери "Монтезума" А.Вівальді 
лютий - реконструкція з манускрипту арії альта 
сакрального твору А. Вівальді "CumDederit". 
лютий - реконструкція з манускрипту арії альта 
Tenero fanciulletto з кантати  
"Gloria Imeneo" А. Вівальді. 
Лютий - березень 2018 р. - редакція партії скри-
пки Сонати №12 Ю. Іщенка, партії скрипки "4 
єврейські мелодії" Ю.Іщенка. 
вересень- грудень 2018 редакція партій скрипки 
Тріо для флейти, скрипки та фортепіано, Тріо 
для гобою, скрипки та фортепіано, Тріо для 
кларнету, скрипки та фортепіано Ю. Іщенка. 
вересень - реконструкція з партитури оркестро-
вих партій кантати Баха"AusderTiefenrufeich, 
Herr, zudir" BWV 131. 
жовтень  - реконструкція з манускрипту скрип-
кового концерту А. Вівальді "Amoroso" RV 273. 
Партія скрипки соло відновлена за аудіозапи-
сом. 
11 лютого 2018 року - Малий зал НМАУ - кон-
церт пам’яті О.Горохова, презентація збірки 
"Маловідомі твори Н.Паганіні для скрипки з 
оркестром. (камерний оркестр НМАУ, диригент 
- І.Андрієвський)   
4 березня -Концерт "День народження 
А.Вівальді - 340 років) ("Шоколадний будино-
чок") 
18 березня - "Бах та його сучасники" ("Шокола-



дний будиночок") 
22 березня  - Авторський концерт Ю. Іщенка - 
до 80-річчя. (Малий зал НМАУ, Три сонати для 
скрипки та фортепіано, прем’єра Сонати №12 та 
"4 єврейські мелодії" разом з Є.Дашаком (фор-
тепіано) 
29 березня - Концерт "Баху - 333" (Великий зал 
НМАУ, виконання своєї транскрипції ф-нного 
концерту Баха BWV 1055 для скрипки та кон-
церту для скрипки, флейти та фортепіано BWV 
1044. Камерний оркестр студентів НМАУ, ди-
ригент - І. Андрієвський). 
15 квітня - Благодійний концерт  "Пори року" 
А.Вівальді для скрипки з органом. (зал Школи 
мистецтв №5 з О.Дмитренко) 
13 травня - Концерт "Музика Відня" до ювілею 
М.Булгакова (Будинок-музей М.Булгакова) 
разом із А.Смаричевською 
22 травня - концерт-презентація навчального 
посібника  Н.П.Козіної та О.В.Щоголєвої "Во-
кальні мініатюри французьких композиторів у 
перекладенні для скрипки та фортепіано" Клас 
№23 НМАУ (разом із О.Щоголєвою). 
18 червня - концерт камерної музики (Сонати 
Моцарта та  Тріо Бетховена) в Чернігівський 
філармонії (разом з М.Суком (США) 
1 липня  - концерт камерної музики (Сонати 
Моцарта та  Тріо Бетховена) в "Шоколадному 
будинку" (разом з М.Суком (США). 
9 вересня - Подвійні концерти А.Вівальді (разом 
за І.Андрієвським) 
 у "Шоколадному будинку". 
23 вересня - арії з опер та духовних творів 
А.Вівальді із солюючою скрипкою (разом із 
Н.Харченко та Ю.Шиналь)  у "Шоколадному 
будинку". 
6 жовтня - участь у фестивалі "Кyivmusicfest". 
Виконання Сонати Ю.Іщенка №12 та квінтету 
В.Балея (європейська прем’єра). 
13 листопада - Концерт пам’яті видатного дитя-
чого педагога В.Г.Зельдіса (до 100 - річчя з дня 
народження). (Малий зал академії). 
18 листопада - Концерт камерної музики (тріо 
Бетховена та Брамса) разом з О.Сінчук та 
А.Матоушек (Малий зал академії). 
24 листопада - виконання квартету 
С.Пилютикова (Великий зал академії) 



11 грудня - авторський концерт Ю.Іщенка. Ви-
конання трьох тріо з духовими інструментами 
(Є.Дашак, С. Павлович, А.Кушір, С.Діденко). 
(Малий зал академії). 
16 грудня - Концерт скрипкової музики разом з 
Т.Юшко (Малий зал академії). 
19 грудня - Подвійні  Концерти А.Вівальді (ра-
зом з І.Андрієвським в Будинку органної та 
камерної музики). 
2019 рік 
січень 2019 р. - Видання збірки "Н.Паганіні. 
Твори для скрипки та фортепіано". 
січень 2019 р. -  редакція партії скрипки "3 єв-
рейські мелодії" для скрипки та фортепіано Ю. 
Іщенка. 
Створення статті "В.Г.Зельдіс" у Вікіпедії . 
Травень 2019 р.Редагування партії скрипки 
фортепіанного тріо І.Піццетті 
Вересень 2019 р. Перекладення для скрипки та 
фортепіано вокальних творів П.Віардо "Ай 
люлі" та "Хабанера". 
Жовтень 2019р. перекладення п’єси "Сіринкс" 
К.Дебюссі для скрипки соло 
3 лютого 2019 року - Концерт з творів Ф. Крей-
слера разом з Т.Юшко та І.Андрієвським у 
"Шоколадному будинку". 
11 лютого 2019 року - Концерт пам’яті О.М. 
Горохова (Малий зал академії). 
15 березня 2019 р. Авторський концерт Ю. 
Іщенка (Малий зал академії). Виконання  Чоти-
рьох циклів "Єврейських мелодій" за збірником 
М.Береговського. 
21 березня 2019р. Концерт "Голос і Скрипка. 
Вибрані арії з кантат Й.С.Баха для голосу та 
солюючої скрипки". В рамках міжнародного 
проекту "EarlyMusicDay 2019". 
14 квітня 2019р. Концерт пам’яті А.Штерна (до 
100-річчя з дня народження) в Музеї української 
діаспори. (Разом із А. Смарічевською) 
13 травня 2019. Участь в концерті викладачів 
кафедри скрипки в великому залі академії з 
оркестром студентів під керуванням 
І.Андрієвського. 
16 червня 2019. Концерт в м. Славутич. Вико-
нання Сонати Г.Катуара №1 для скрипки та 
фортепіано (разом з О.Дмитренко) та фортепі-
анного тріо І.Піццетті (разом з М. Суком (США)  



та О. Госачинським). Прем’єра в Україні. 
18 червня 2019р. Чернігівська філармонія: ви-
конання фортепіанного тріо І.Піццетті (разом з 
М. Суком (США)  та О. Госачинським). 
Прем’єра в Україні. 
22 жовтня 2019р. Концерт в дитячій школі мис-
тецтв №5 на Оболоні (разом із О.Дмитренко) 
26 та 27 жовтня концерти  в органному залі м. 
Біла церква «Відомий та невідомий Й.С. Бах 
(разом із О.Дмитренко) 
3 листопада Концерт в "Шоколадному будин-
ку"(разом із Т. Юшко) 
15 листопада Концерт в малому залі НМАУ 
(французька музика разом із 
Т. Юшко) 
2020 рік 
11 лютого Концерт пам’яті О.М. Горохова в 
Малому залі НМАУ – Твори для скрипки соло. ( 
Ізаї – Соната №3, Таррега – «Спогад про Аль-
гамбру», Рахманінов – «Прелюд соль мінор» 
для скрипки соло, Паганіні – Каприс «Прощан-
ня», Дебюссі – «Сирінкс», Енеску – Дві арії в 
румунському стилі, Іщенко –5 мелодій для 
скрипки соло, Крейслер «Речитатив та скерцо». 
Редакція «Спогад про Альгамбру», перекладен-
ня «Прелюду соль мінор» Рахманінова для 
скрипки соло. 
28 грудня  – Три сонати Л.ван Бетховена разом з 
О. Сінчук в Національній бібліотеці ім. Я. Муд-
рого відкриття фестивалю «Бібліо-фест» 
Редакція концерту для скрипки з оркестром № 4  
Ю. Іщенка. 
Підготовка збірки «Невідомі твори для скрипки 
соло». 
2021 рік 
16 лютого – виконання циклу «6 сонат та партит 
Й.С. Баха для скрипки соло» в Малому залі ім. 
О.С. Тимошенка в рамках міжнародного кон-
курсу-фестивалю ім. О. Горохова. 
19 лютого – Концерт камерної музики. Сонати 
№ 8, 9, 10 Л.ван Бетховена для фортепіано та 
скрипки разом з О. Сінчук в Малому залі ім. 
О.С. Тимошенка в рамках міжнародного кон-
курсу-фестивалю ім. О. Горохова. 
23 лютого – Концерт з творів Г.Ф. Генделя в 
Національній бібліотеці ім. Я. Мудрого в рам-
ках проекту «Бібліо –фест». 



7 березня – Концерт в Органному домі у Білій 
Церкві – виконання чотирьох  Сонат та партит 
Й.С. Баха для скрипки соло  
5 травня – участь в авторському концерті Ю. 
Іщенка, виконання 14 та 19 квартетів в Націо-
нальній бібліотеці ім. Я. Мудрого в рамках 
проекту «Бібліо –фест».. 
Редакція партії 1 скрипки квартетів Ю.Іщенка 
№ 14 та 19. 

122.  Мистецтво 
медіакультури 
у світовій 
художній 
культурі. 
Історія україн-
ської культу-
ри. 
Культурологі-
чна педагогіка 
вищої школи. 

Скорик   
Адріана  
Ярославівна 

проректор з 
наукової роботи, 
професор кафе-
дри теорії та 
історії культури 

вища, ЛДІ  
ім. І.Франка, 
1987,  
КВ 775188, 
журналістика, 
журналіст 
 
Сертифікат В2 
№ 00082542 
25.01.18 

доктор мистецт-
вознавства,  
26.00.01 – Тео-
рія та історія 
культури (мис-
тецтвознавство); 
тема дис.: 
«Мистецтво 
телекомунікації 
в глобальному 
просторі ме-
діакультури. 
Український 
дискурс», 
ДД 005117 
29.09.15, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії; 
 
професор кафе-
дри теорії та 
історії культури 
АП 000462 
05.07.18, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 

Захищені дисертанти: 
1. Шарабар К.В. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 26.00.01 - Теорія та історія куль-
тури (мистецтвознавство).  Тема: «Козацький 
міф у творчості Миколи Лисенка», 2019 р. 
Диплом ДК 050977, від 05.03.2019 р., видано на 
підставі рішення Атестаційної колегії. 

Докторантура НМАУ,  
2014. 

1,3,6,7,8,14 

123.  Концертмейс-
терство. Кон-
цертмейс-
терська прак-
тика 

Скірко  
Людмила  
Володимирівна 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри кон-
цертмейс-
терства 

вища, КДК,, 
1983 
ЖВ -I 032814, 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
концертмейс-
тер, соліст 
камерного 
ансамблю.  

- Концертмейстер кафедри оперного співу 
НМАУ ім.. П.І. Чайковського з 1983 р. по тепе-
рішній час. 
 
Оприлюднені здобутки: 
Музична програма «Вечірній дзвін» та «О, если 
б мог выразить в звуке» на каналі «Культура» - 
документальний фільм «Співає Ярослав Гна-
тюк», партія фортепіано – Людмила Скірко, 
тривалість - 40 хвилин.  
Компакт-диск - «Романси українських компози-

Асистентура-
стажування НМАУ, 
1992 р..  
 
23.02.2017-02.03.2017 о. 
Мадейра, Португалія, 
м.Фуншал. Інтернаціо-
наль-ний форум музична 
педагогіка і виконваство  
“21st century art”.  
Курси підвищення 

1,10,13,14,
20 



 
. 

торів та українські народні пісні», співає Надія 
Зяблюк, партія фортепіано – Людмила Скірко, 
тривалість – 60 хвилин. 
 Ліцензійний компакт-диск українського компо-
зитора Василя Безкоровайного (Канада). Шість 
романсів у виконанні заслуженої артистки Кри-
му - Наталії Безкоровайної, партія фортепіано – 
Людмила Скірко.  
2016 - 2019рр. Концертні програми вокальної 
студії «Експромт», місце проведення Будинок 
актору, Шоколадний будинок, будинок вчених. 
Концерти творів зарубіжних та українських 
композиторів: квітень  2017р, листопад 2018р.  
 

кваліфікації: «Музичне 
виконавство та педагогі-
ка» (48 годин). Місце 
проведення: 
Concervatorio – Escola 
das Artes da Madeira – 
Luiz Peter Clode 
International Association 
“Art and Education in the 
XXI Century”.  
23.11.2017 – 30.11.2017 
м. Лоніго, Італія Інтер-
національний форум 
музичне виконавство і 
педагогіка “21st Century 
Art”. Член журі у номі-
нації: «Мистецтво 
акомпанементу». Майс-
терклас: «Мистецтво 
акомпанементу. Профе-
сійна підготовка піаніс-
та-концертмейстера до 
участі у музичному 
конкурсі».  Місце про-
ведення: Societa del 
Quarterro di Vicenza Art 
and Education in the XXI 
Century. 

124.  Фах (туба) 
Камерний 
ансамбль 

Слупський 
Віктор 
Володимирович 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри мідних 
духових та уда-
рних інструмен-
тів 

вища, НМАУ, 
1996, 
ЛО ВЕ 012604 
туба, 
соліст оркестру, 
артист 
камерного 
ансамблю, 
викладач 

кандидат мис-
тецтвоз-навства, 
17.00.03 – музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Ста-
новлення та 
розвиток ансам-
блю мідних 
духових інстру-
ментів від вито-
ків до кінця 
XVII століття», 
ДК 051978 
23.04.19, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії 
 

Публікації: 
Слупський В.В. 2017. Ансамблі мідних духових 
інструментів доби Відродження. Історія музики: 
проблеми, процеси, персони. Науковий вісник 
Національної музичної академії України імені 
П.І.Чайковського. Вип. 120. С. 71-96 
Слупский В.В. 2018. Функциональные особено-
сти использования медных духовых инструмен-
тов в эпоху средневековья. Израиль XXI. Музы-
кальный журнал. № 2 (64). URL: 
htts//elibrary.ru/contents.asp?id=34 
 Слупский В.В. 2018. Ансамбли медных духо-
вых инструментов в музыкальной культуре 
древнего мира. GESJ: Musicology and Cultural 
Science 2018 No.2(18) URL: http://gesj.internet-
acade-
my.org.ge/ru/list_artic_ru.php?b_sec=muz&issue=2
018-12С. 16-24 
Слупський В.В., Слупська Н.В. 2019. Ансамблі 

Аспірантура КДК, 
1984 р.  
 
Участь у Всеукраїнсь-
кому симпозіумі, допо-
відь «Сучасні засоби 
виразності у творах для 
ансамблів духових 
інструментів  
В. Рунчака» 
 

1,5,8,10,14,
19,20 

http://gesj.internet-academy.org.ge/ru/list_artic_ru.php?b_sec=muz&issue=2018-12
http://gesj.internet-academy.org.ge/ru/list_artic_ru.php?b_sec=muz&issue=2018-12
http://gesj.internet-academy.org.ge/ru/list_artic_ru.php?b_sec=muz&issue=2018-12
http://gesj.internet-academy.org.ge/ru/list_artic_ru.php?b_sec=muz&issue=2018-12


Altamusique у добу пізнього середньовіччя та 
відродження. Збірка наукових праць Харківської 
державної академії дизайну і мистецтва «Тра-
диції та новації у вищій архітектурно-
художній освіті» № 2. С. 99-105 
Слупський В.В. 2020. Твори Й. Пецеля для 
ансамблю мідних духових інструментів у кон-
тексті німецької традиції XVII ст. Фаховий жу-
рнал  кат. Б. "Вісник НАКККіМ" № 3, 2020 р. С. 
220-225 
 
Концерти: 
21 квітня 2016 року виконував сольний твір для 
туби Володира Рунчака та його твір у складі 
брасс-квінтету на Міжнародному фестивалі 
сучасного мистецтва «Два дні і дві ночі нової 
музики» в концертному залі Одеської обласної 
філармонії. 
7 листопада 2016 року виступав у складі брас-
квінтету на Вечорі пам’яті Народного артиста 
України, професора Володимира Сергійовича 
Антонова, концерт відбувся в концертному залі 
імені академіка Тимошенка О.С. НМАУ ім. 
П.І.Чайковського. 
18 квітня 2017 року підготував студентів свого 
класу камерного ансамблю до участі в Творчо-
му вечорі композитора Володимира Рунчака 
«Мої звукові метафори» який відбувся під час 
проходження IX Міжнародної Пасхальної Аса-
мблеї «Духовність єднає Україну». 
19 лютого 2018 року приймав участь у творчій 
зустрічі з народною артисткою України, компо-
зиторкою Жанною Колодуб в концертному залі 
імені академіка Тимошенка О.С. НМАУ ім. 
П.І.Чайковського. 
5 листопада 2018 року відбувся концерт ансам-
блів мідних духових інструментів класу камер-
ного ансамблю Слупського В.В. в концертному 
залі імені академіка Тимошенка О.С. НМАУ ім. 
П.І.Чайковського. 
17 жовтня 2019 року приймав участь фестивалі 
музики Левка Колодуба, який відбувся за підт-
римки Українського культурного фонду. 
21 листопада 2019 року виступав з концертною 
програмою камерних творів для брасс-квінтету 
на сцені Вінницької обласної філармонії ім. 
М.Д. Леонтовича. 



16 грудня 2020 року приймав участь в Концерті 
кафедри мідних духових та ударних інструмен-
тів приуроченого 100-річчю від дня народження 
видатного музиканта, педагога, Заслуженого 
артиста УРСР, професора Миколи Яковича 
Юрченка в концертному залі імені академіка 
Тимошенка О.С. НМАУ ім. П.І.Чайковського. 
8 березня 2021 року виступ у складі брасс-
квінтету з концертною програмою «Для вас 
дорогі жінки!» на сцені Великого залу Київсь-
кого будинку вчених Національної академії 
наук України 

125.  Історія зарубі-
жної музики. 
Фах. Керівниц-
тво аспіранта-
ми. Керівницт-
во бакалаврсь-
кими роботами. 
Керівництво 
магістерськими 
роботами. 
Музична кри-
тика. Керівниц-
тво курсовими 
роботами. 
Керівництво 
педагогічною 
практикою 
аспіранта. 

Соломонова 
Ольга   
Борисівна 

професор кафе-
дри історії сві-
тової музики 

вища, КДК, 
1978  
Б-I  596743, 
музикоз-
навство, 
музикознавець, 
викладач 

доктор мистецт-
вознавства,  
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Сміховий світ 
російської му-
зичної класики»  
ДД 006963 
12.11.08, видано  
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України; 
 
професор, прис-
воєно за кафед-
рою історії 
музики етносів 
України та му-
зичної критики 
НМАУ ім.П.І.  
Чайковського 
12ПР 007123 
01.07.11,  вида-
но рішенням 
Атестаційної 
колегії 
 

Захищені дисертанти: 
1. Оганезова-Григоренко О.В. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня доктора доктора 
мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 
– Музичне мистецтво. Тема:«Автопоезис 
артиста мюзиклу як творчий феномен та пред-
мет музикознавчого дискурсу», 2018 р., Диплом 
ДД  007769, від 23.10.2018 р., видано на під-
ставі рішення Атестаційної колегії. 
2. Шнур І.В.. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за спеці-
альністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема: «Пісенний шлягер як феномен популяр-
ної музики другої половини ХХ - початку ХХІ 
століть (на матеріалі радянської та пострадянсь-
кої естради)», 2018 р. Диплом ДК 048770, 
від 23.10.2018 р., видано на підставі рішення 
Атестаційної колегії. 
3. Скворцова Н.М.Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецт-
воТема: «Специфіка жанрової репрезентації 
плачу у творчості композиторів другої полови-
ни ХІХ – початку ХХ століть», 2018 р. Диплом 
ДК 050975,  від 05.03.2019 р., видано на під-
ставі рішення Атестаційної колегії. 
4. Загладько А.О. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецт-
воТема: «Фортепіанна компонента концертно-
го життя Києва 70-80 років 19 століття», 2020 
р.Диплом ДК059740,від 15.04.2021 р., видано 
на підставі рішення Атестаційної колегії. 
 

Стажування в Інституті 
післядипломної освіти 
НАККІМ, курс «Впро-
вадження інноваційних 
педагогічних техноло-
гій у навчальному 
процесі вищих мисте-
цьких навчальних 
закладів», тема «Спів-
бесіда» (72 год., 2,7 
кредити ECTS 1914 р.). 

1,4,6,7,8,9,
10,12,14 



Публікації: 
«Судьба так решила …»: резонанси барокової 
символіки в «Борисі Годунові» і «Хованщині» 
М. Мусоргського // Барокові шифри світового 
мистецтва. Аспекти історичного музикознавст-
ва. Харків : ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 
2016. С. 111 – 128. 
Опера на всі часи: «Борис Годунов» Модеста 
Мусоргського на сцені Мюнхенського театру // 
Часопис НМАУ ім. П. І.Чайковського. Київ, 
2016. № 2 (31). С. 43-52. 
Метаморфози ліричного тематизму П. Чайков-
ського: концептуально-семантичний вимір // 
Часопис НМАУ. Вип. 2 (43). 2019. 
Інтерпретаційний контент сучасного музичного 
театру: портрет у стилі ad libitum // Науковий 
вісник НМАУ. 2021. Вип. 130. С. 143-159. 
Асоціативний музичний текст: дефініція, мето-
дологія дослідження // «Проблеми методології 
сучасного мистецтво-знавства та культуроло-
гії», К., 2020. С 139-142 (зареєстровано в 
УкрІНТЕІ: посвідчення № 382 від 16 вересня 
2020 р.). С. URL: https://academia.gov.ua/wp-
content/uploads/2020/12/Tesy-
metodology_final.pdf 

126.  Фах (скрипка) Спренціс 
Олександр  
Вадимович 

доцент кафедри 
скрипки  
 

вища, КДК, 
1981, 
Г-II 046760, 
скрипка,  
концертний  
виконавець, 
соліст оркестру,  
викладач, 
артист камер-
ного ансамблю 

доцент кафедри 
скрипки  
12 ДЦ 021848 
23.12.18, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 
 

Публікації: 
Спренціс О., Ляхіна Т. Педагогічна діяльність 
В. Козіна як важливий етап у збереженні тради-
цій професійного скрипкового мистецтва // 
Науковий вісник Національної музичної акаде-
мії України імені П.І. Чайковського. Зб. ст. № 
23. – К, 2017. – С. 336-349 
Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. 
- Вип. 23 - К., 2017. (ст. 336-349). 
Спренціс О. «Бах на чайній церемонії» для 
скрипки та фортепіано. К., 2017., 8 ст. 
Спренціс О. «Музична подорож» для скрипки 
та фортепіано. К., 2018., 60 ст. 
Спренціс О. Обробка української народної пісні 
«При долині кущ калини» // СТ. Глух, Т. Яко-
венко. Світові шедеври камерної фортепіанної 
музики. К., 2017. (нумерація сторінок в збірці 
відсутня) 
«Балканська народна тема «Иован, Иованка» 
для скрипки соло. К., 2018., 12 ст. 
Форе Г. Колискові / Перекладення для скрипки 
та фортепіано. К., 2018. 
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Спренціс О. Варіації на тему Дж. Паїзієлло для 
скрипки соло. К., 2018., 16 ст. 
Скорик М. «Сумний блюз» / Перекладення для 
скрипки та фортепіано. К., 2018. 
Шамо Ю., Гаврилець Г. Дуети для 2-х скрипок. 
К., 2018. ст. 24. 
Хубайі Е. «Чардаш». Аранжування для скрипки 
та камерного оркестру О. Спренціса (2020 р.) 
І.Щербаков. Канцона для 2-х скр. К; 2019. 12 ст. 

127.  Творчість (фах), 
Інструменту-
вання, Підгото-
вка магістерсь-
кої творчої 
програми (фах), 
Інструменту-
вання симфоні-
чного твору та 
підготовка 
нотного матері-
алу, Практична 
педагогіка з 
композиції 

Станкович 
Євген  
Федорович 
 

завідувач кафе-
дри композиції,  
інструмен-товки 
та  музично-
інформацій-них 
технологій, 
професор  

вища, КДК,  
1970,  
Ч 665913, 
композиція, 
композитор, 
викладач музич-
но-теоретичних 
дисциплін 
 

професор кафе-
дри композиції 
та інструменто-
вки,  
ПР АР 001510 
12.03.97, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
Народний артист 
України 

Оприлюднені здобутки: 
6,7 June  Lviv, Lviv Opera House. Folk-opera 
“When Fern is Blooming”. Art Director – 
V.Vovkun. Cond.- V.Sirenko. 
26 November Berlin Germany Kammermusiksaal 
der Berliner Philharmonie. Des Konzertes der 
Ukrainishen Virtuosen. Valeriy Sokolov (violin) 
and Kateryna Titova (piano). “Maydan Fresco”and 
“Ukrainian Poem” 
7 December Kiev Master-klas. Presentation of the 
CD #ONTHEMOVE 
(RedPMusic, 2018)Mariam Vardzelashvili (piano) 
and  Vira Zhuk (violin). Dedication (Poem) for 
violin and piano. 
9 December Tbilisi Geogia. Presentation of the CD 
#ONTHEMOVE 
(RedPMuisc, 2018)Mariam Vardzelashvili (piano) 
and  Vira Zhuk (violin). Dedication (Poem) for 
violin and piano. 
14 December Wien. Austria. Presentation of the CD 
#ONTHEMOVE 
(RedPMuisc, 2018)Mariam Vardzelashvili (piano) 
and  Vira Zhuk (violin). Dedication (Poem) for 
violin and piano. 
23 December. Kiev National Philharmonic of 
Ukraine. National Chamber Orchestra “Kiev 
Soloists”. Solo – O.Lagosha. “Mountain Legend” 
for viola and orchestra 
2019 рік: Концерти Національного ансамблю 
солістів «Київська камерата», зокрема, вико-
нання твору «Опера рустіка» (вересень 2019 р.); 
Концерти для скрипки та симфонічного оркест-
ру №1, №2 та №3, «Українська поема» у вико-
нанні Валерія Соколова та симфонічного оркес-
тру Національної філармонії України (4 жовтня 
2019 р., Національна філармонія України). 
13 January.  National Opera House of Ukraine, 
Kiev.  Ballet “Night before Christmas”– “Evenings 

- 1,4,9,14, 
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in the Dikanka village”. Conductor –A.Vlasenko 
22 January Kiev National Philharmonic of Ukraine. 
National ensemble of soloists “Kiev Kamerata” 
conductor V.Matyuhin. World Premiere Chamber 
Symphony #13 “Maksym Berezovsky” for oboe 
solo and chamber orchestra. B.Halasiuk – oboe 
solo. “Ukrainian Poem” solo (violin) B.Pivnenko. 
27 January Lviv,  Lviv Region Philharmonic 
(Palace of Pototsky). Quartet “Fenix”. Elegy in 
Memory of Ludkevych. 
07 February Kiev Radio Concert Hall. Symphony 
orchestra of Radio and TV Company of Ukraine. 
Cond. – V.Sheyko. Suite “Prometheus” from the 
Ballet “Prometheus” for Symphony Orchestra. 
09 March Kiev Radio Concert Hall. Choir of Radio 
and TV Company of Ukraine. Cond. – Y.Tkach.  
“Cherry garden” for choir a cappella from “Passions 
for Taras” 
11 March Kiev National Philharmonic of Ukraine. 
National Choir of Ukraine “Dumka”. Cond. – 
Y.Savchuk. Choir Concert for Choir a cappella, 
Psalom and “Cherry garden” for choir a cappella 
from Oratorio “Passions for Taras”. 
19 March Zhytomyr Region Philharmonic Hall. 
National ensemble of soloists “Kiev Kamerata” 
conductor V.Matyuhin.  Symphony #13 “Maksym 
Berezovsky” for oboe solo and chamber orchestra. 
B.Halasiuk – oboe solo. 
20 March Kiev National Radio Concert Hall. 
Recording “Almost Serenade” for 2 violins solo and 
string orchestra. National ensemble of soloists 
“Kiev Kamerata” conductor V.Matyuhin.  Solo 
violins: O.Krysa (USA) and Chie Sawada (Japan) 
16 April Kyiv. National Academy of Music of 
Ukraine named by P.Chaikovsky. I-st Festival of 
Classic and Contemporary Music “New Music in 
Ukraine” 
Sonata of Serenadas” for flute and piano 
18 April Kyiv. National Academy of Music of 
Ukraine named by P.Chaikovsky. I-st Festival of 
Classic and Contemporary Music “New Music in 
Ukraine”. Chamber ensemble “New Music in 
Ukraine”. Cond. V.Runchak, solo- N.Matviyenko. 
Arrangement of Folk Song “O, Deep Well…” 
10, 11 May Lviv, Lviv Opera House. Folk-opera 
“When Fern is Blooming”. Art Director – 
V.Vovkun. 



20 May Kiev National Philharmonic of Ukraine. 
National Philharmonic Symphony Orchestra. Cond. 
– M.Dyadyura. Suite from Ballet “Prometheus”. 
16 June Switzerland Luzern Markuskirche Luzern 
„Vierwaldstatter Konzerte Luzern“  Duo Violine 
and Klavier. Sonata for violine and piano Premier in 
Luzern. V Sokolov (violin) and Marina Vasilyeva  
(piano) 
21, 22 June Lviv, Lviv Opera House. Folk-opera 
“When Fern is Blooming”. Art Director – 
V.Vovkun. 
18 August Germany Ukraine Student Orchestra 
cond. O.Lyniv (Austria). Solo – V.Sokolov (violin) 
Ukrainian Poem for violin solo and orchestra. 
19 August Kiev National Philharmonic of Ukraine. 
National ensemble of soloists “Kiev Kamerata” 
conductor V.Matyuhin.  Two romanses of Pulenk. 
22, 23 August Lviv, Lviv Opera House. Folk-opera 
“When Fern is Blooming”. Art Director – 
V.Vovkun. 
24 August Kiev Open air festival Classic picnic 
National ensemble of soloists “Kiev Kamerata” 
conductor V.Matyuhin. “Almost Serenade” solo 
violin – H.Frolova, solo cello – A.Zamkov. 
11 September National Music Academy of  
Ukraine. National ensemble of soloists “Kiev 
Kamerata” conductor V.Matyuhin. Opera Rustica. 
Solo – O.Nikityuk 
19 September. Kiev National Philharmonic of 
Ukraine. National ensemble of soloists “Kiev 
Kamerata” conductor V.Matyuhin. “Dances on 
Flowers” for flute and orchestra. Solo – 
B.Stelmashenko (flute). 
2020 рік 
22 January Kiev National Philharmonic of Ukraine. 
National Symphony Orchestra of Ukraine cond.- 
V.Sirenko. Novella/Novel. 
16 February National House of Radio and TV. 
National Radio Symphony Orchestra of Ukraine 
cond.- V.Sheiko. Symphonietta #3 
20 February National House of Radio and TV. 
National Radio Symphony Orchestra of Ukraine 
cond.- V.Sheiko. National Academic Choir 
“Dumka”. Oratorio “Passion for Taras”. Solo – 
O.Boyko, S.Bortko. 
22 February USA Saturday, 8:00pm George Mason 
University Virginia USA, Great Performances at 



Mason, Center for the Arts, Concert Hall, Fairfax 
Campus. National Symphony Orchestra of Ukraine, 
conductor- V.Sirenko. Novella for flute, clarinet and 
strings. 
28 February USA Elebash Hall Graduate Center, 
CUNY, 365 Fifth Avenue, New York, NY. 
Ukrainian Contemporary Music Festival New York 
city Febr.28 – March 1. Ukrainian Chorus Dumka 
of New York. Directed by V.Hrchynsky. Kupala 
Songs. 
29 February USA Lang Recital Hall Hunter 
College, CUNY, 695 Park Avenue, New York, NY. 
Ukrainian Contemporary Music Festival New York 
city Febr.28 – March 1. Music and Revolution in 
Ukraine. S.Ivakhiv (violin) and Q.Nguyen (piano). 
Maidan Fresco for violin and piano. 
26, 27 March Lviv Nation Opera Folk-opera “When 
Fern is Blooming”. Art Director – V.Vovkun. (on 
line Translation) 
16 May Ballet “Olga” performed by Dnipro State 
Opera and Ballet House (on line Translation) 
5 July Lviv, Lviv Region State Philharmonic 
(online translation). Symphony Orchestra of Lviv 
Region State Philharmonic.cond. S.Khorovets. Solo 
piano – O. Markevych. Chamber symphony #9 
(Quid pro Quo”). 
30 September National House of Radio and TV. 
National Radio Symphony Orchestra of Ukraine 
cond.- V.Sheiko. Carpathian Bukolyky for Piano 
Solo and symphony orchestra. World Premiere. 
2 October Kiev National Philharmonic of Ukraine. 
National Symphony Orchestra of Ukraine cond.- 
V.Sirenko. Concerto #1 for Violin and Orchestra. 
Violin solo -  D.Tkachenko. 
2 October Lviv. (online translation). International 
Youth Symphony Orchestra cond. O.Lyniv. 
Symphony #2 (“Heroic”). 
8–11 October   Yevhen Stankovych VIII 
International competition for chamber ensembles. 
Kyiv. National Philharmonic of Ukraine. 
11 November Kiev National Philharmonic of 
Ukraine. National ensemble of soloists 
“Kiev Kamerata” conductor V.Matyuhin. "On 
Mountain Plains", Triptych for violin and string 
orchestra. Solo violin – M.Skrypa. 
Arrang. “A Deep Well”  folk song for soprano and 
chamber orchestra. Solo soprano – O. Nikityuk. 



26 November Kharkiv,  Kharkiv Region House of 
Chamber and Organ Music. 
“Dedication” for violin and piano. Violin – 
B.Pivnenko, piano – H.Hmara 
26 November Kyiv. National House of Radio and 
TV. National Radio Symphony Orchestra of 
Ukraine cond.- V.Sheiko. Chamber Symphony #10 
(Dictum #2). Piano solo – D.Tavanets 
27 November Kyiv. National House of Organ and 
Chamber Music. Chamber ensemble named by 
B.Lyatoshynsky. Cond.-B.Plish. Opera “Rustica”. 
28 November online translations of Panahyda 
(Requiem) for Those Who Died in the Great 
Famine. National Symphony Orchestra of Ukraine 
cond.- V.Sirenko. National Choir “Dumka” cond. – 
Y.Savchuk. 
“Ukranian Poem” for Violin solo and Chamber 
orchestra. Solo violin – N.Pylatyuk. 
15 December Yevhen Stankovych VIII 
International competition for chamber ensembles – 
concert of laureates. Kyiv. National Philharmonic of 
Ukraine. 
2021 рік 
18 January  Kiev National Philharmonic of Ukraine. 
National ensemble of soloists 
“Kiev Kamerata” conductor V.Matyuhin.  
A.Piazzolla –Y.Stankovych  “Adios Nonino” 
arrang. for violin and strings. Solo – B.Pivnenko 
31 January  Kiev National Philharmonic of Ukraine. 
National ensemble of soloists 
“Kiev Kamerata” conductor V.Matyuhin.  
R.Wagner –Y.Stankovych  5 Songs on Poems of 
M.Wezendock : “Der Engel”, “Stehe still!”, “Im 
Treibhaus”, “Schmerzen”, “Traume”. 
“A Deep Well”  folk song for soprano and chamber 
orchestra. Solo soprano – O.Nikityuk. 
20 лютого Національний Будинок камерної і 
органної музики. Камерний оркестр, диригент 
Б.Пліш. 
23 лютого НАС «Київська камерата» 
дир.В.Матюхін «Танці на квітах» для флейти та 
камерного оркестру соло – Б.Стельмашенко. 
21 March Kharkiv Region Philharmonic. Kharkiv 
Philharmonic Symphony Orchestra. Cond. 
Y.Yahno. solo saxophone – A.Stepanova. World 
premiere of “Carpathian Ballade” for Saxophone 
solo and Symphony Orchestra. 



Записи творів на радіо та CD: 
2016 рік 
1. Concerto #2 for violin and symphony orchestra, 
The National Symphony Orchestra of Ukraine, 
V.Sokolov (violin), V.Sirenko (conductor). 
2. Concerto #3 for violin and symphony orchestra, 
The National Symphony Orchestra of Ukraine, 
V.Sokolov (violin), V.Sirenko (conductor). 
3. Poem-Concerto #1 for violin and symphony 
orchestra, The National Symphony Orchestra of 
Ukraine, V.Sokolov (violin), V.Sirenko 
(conductor). 
2017 рік 
1. Toccata Classics London England, 16 Dalkeith 
Court.Vincent Street. “Yevhen Stankovych. Muysic 
for Violin and Piano”: Tryptych (“On the Highland” 
– “On the Verkhovyna Plateau), “Poem. A 
Dedication”, “Angel’s Touch”, Ukrainian Poem,  
Sonata Piccola, Maydan Fresca. Romance, Morning 
Music, Romance.  S.Soroka (violin, USA), 
A.Greene (piano, USA). 
2. CD National Radio Symphony Orchestra 
“Project Three “S”. Symphony #3 cond. 
F.Glischenko. Chamber symphony #3 for Flute and 
Strings. Solo flute – O.Kudryashov 
3. MTMStudio DDD Digital Recording. Sonata 
#3 for Cello and Piano.  Modest Mentsinsky – cello, 
Alina Shevchenko – piano. Lviv Ukraine 
4. Kiev Ukraine Yevhen Stankovych. Violin 
Concertos n.1-3. V.Sokolov (violin, Germany). 
National Symphony Orchestra of Uktraine 
V.Sirenko (conductor). 
2018 рік 
1. CD The Kyiv Avantgarde of 1960s: 
B.Liatoshinsky School. Y.Gromov – piano.  
Sonatina for piano. 
2. CD #ONTHEMOVE (RedPMusic, 
2018)Mariam Vardzelashvili (piano) and 
Vira Zhuk (violin). Dedication (Poem) for violin 
and piano. 
2019 рік 
National Radio Company of Ukraine. Recording 
“Almost Serenade” for 2 violins solo and string 
orchestra. National ensemble of soloists “Kiev 
Kamerata” conductor V.Matyuhin.  Solo violins: 
O.Krysa (USA) and Chie Sawada (Japan) 
2020 рік 



1. США  запис твору «Фреска Майдану» USA 
Lang Recital Hall Hunter College, CUNY, 695 Park 
Avenue, New York, NY. 
Ukrainian Contemporary Music Festival New York 
city Febr.28 – March 1. Music and Revolution in 
Ukraine. S.Ivakhiv (violin) and Q. Nguyen (piano). 
2. Національне Радіо. Симфонічний оркестр 
Національного радіо та телебачення, дир. 
В.Шейко (жовтень) запис твору «Карпатські 
буколіки» для фортепіано соло та симфонічного 
оркестру (20хв.). 
2021 рік 
25-26 February “Opera Rustica”   National Radio 
Company, Chamber orchestra of National House of 
Chamber and Organ Music , cond. B.Plish 

128.  Фах (фортепіа-
но). Фортепіан-
ний ансамбль. 
Педагогічна 
практика. 

Стародуб   
Ірина  
 Валеріївна 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри спеціа-
льного фортепі-
ано №2 

вища, НМАУ,  
2000,  
КВ 13091635., 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
викладач, кон-
цертмейстер, 
артист камерного 
ансамблю. 
 
НМАУ, 
2000,  
КВ 14202017., 
музичне мистец-
тво, 
концертний 
виконавець з 
класу фортепіа-
но, викладач 
фортепіано, 
концертмейстер, 
артист камерного 
ансамблю 

- Публікації: 
Публікація електронних тезисів у Міжнародній 
науковій конференції Академії Музики, Театру 
та Образотворчих Мистецтв (Молдова, Киши-
нів)  -  ««Music for piano» by Victoria Poleva» - 
квітень 2021 р.   
Публікація статті «"Music for the piano" by 
Victoria Poleva in context of understanding 
composer's unique style» у науковому журналі 
АМТОМ «Studiul Artelor şi Culturologie: istorie, 
teorie, practică» - 2021 р. СD: «Emanation of 
Love» Yurii Pogoretskyi (cello) Irina Starodub 
(piano) - 2007 р.  
Енергетика. Романтичні твори для віолончелі у 
супроводі фортепіано та фортепіано соло. 
«Myroslav Skoryk  violin – piano masterpieces» 
Bohdana Pivnenko (violin) Iryna Starodub (piano) 
2007 р.  
Атлантік. Твори сучасного українського компо-
зитора Мирослава Скорика. «Silvestrov Moments 
of Memory II» - Іryna Starodub, Kiev Virtuosi, 
Dmitry Yablonsky 2017, NAXOS. 
Оприлюднені здобутки: 
В 2018 номінований компанією NAXOS на 
премію «Classical Music Awards 2018»  як кра-
щий диск в категорії  “Contemporary”.  «Україн-
ський квінтет» - з творів фортепіанних квінтетів 
Б. Лятошинського, В. Сильвестрова, В. Польо-
вої. Ірина Стародуб (фортепіано), Богдана Пів-
ненко (скрипка), Тарас Яропуд (скрипка), Кате-
рина Супрун (альт), Юрій Погорецький (віоло-
нчель), 2020,  в процесі випуску компанією 

Посвідчення про закін-
чення асистентури-
стажування (післядип-
ломна освіта) № 541, 
дата закінчення  31.10. 
2003, НМАУ ім. П. І. 
Чайковського, м. Київ. 
Реєстраційний № 535. 
Кваліфікація – концерт-
ний виконавець, викла-
дач вищого навчального 
закладу. 
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NAXOS.  
Концертні програми з оркестром «Kyiv 
Virtuosi»:  «Й. Бах та В. А. Моцарт» - 8 концер-
тів «Рояль з оркестром» «Різдвяна класика» - 6 
концертів Концерти у складі тріо в філармоніях 
Запоріжжя, Хмельницького, Києва. Сольний 
концерт в філармонії Запоріжжя. Виступи у 
міжнародних фестивалях: Габала – фестиваль 
2019 (Азербайджан);  «Bouquet Kyiv Stage» 2019 
р., проєкт В. Польової «Маргіналії» з оркестром 
«Kyiv Virtuosi», диригент В. Сіренко; «Динас-
тія» 2021; «Присвята майстру» пам’яті заслуже-
ного діяча мистецтв Ігоря Рябова 2017, 2018; 
Перший фестиваль сучасної класичної музики 
«Нова музика в Україні» 2019 (Київ). Світова 
прем’єра балету В. Польової «Дзеркало», соло-
рояль, травень 2021 р. Національна філармонія 
України, Київський камерний оркестр Націона-
льної Філармонії України, диригент Н. Понома-
рчук «Сімург-Концерт» Музика для фортепіано 
- Закриття Творчої майстерні ІСМ 2020 НМАУ 
ім. П. І. Чайковського, Прем’єра твору Сімург 
для двох роялів у виконанні В. Польової та 
Ірини Стародуб Запис на українському телеба-
ченні UA: Перший до дня джазу. Дві п’єси для 
чотирьох рук Мирослава Скорика у виконанні 
Мирослава Скорика та Ірини Стародуб 30 квіт-
ня 2018 року. Постійні виступи у відкритих 
концертах кафедри та факультету, концерти 
класу у Великому та Малому залі НМАУ, серед 
них: святковий концерт до 55-річчя кафедри 
спеціального фортепіано №2 (листопад 2020); 
концерт-презентація видання «Українська фор-
тепіанна музика XX-XXI століття та  інтерв’ю в 
новинах про подію на каналі 1+1. Прямі ефіри: 
на Українському радіо «Культура», програма 
«Музичні історії» з Світланою Галась: «Форте-
піанні квінтети українських композиторів» 13 
листопада 2020; на радіо «Аристократи», про-
грама присвячена постаті І.М.Рябова листопад 
2017. 

129.  Основи науко-
во-дослідної 
роботи. 
МНД. 
Аналіз музич-
них творів. 

Стронько  
Борислав  
Юрійович  

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента 
кафедри теорії 
та історії музич-
ного виконавст-

вища, КДК,  
1993,  
ЗВ 813895,  
композиція, 
композитор, 
викладач музи-

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 - 
Музичне мисте-
цтво, тема дис.: 
«Статус буттє-

Твори, оприлюднені на YouTube: 
4 сцени для майбутнього балету «Ми» за 
Є. Замятіним (2020-21) 
«6 ілюзій » (2021) 
Вокальний цикл на вірші А. Ахматової, викона-
но на «Музичних прем’єрах сезону 24/11-20» 

Свідоцтво про підви-
щення кваліфікації СПК  
АК № 024053 
удосконалення методи-
ки викладання музично-
теоретичних дисциплін 

1,3,8,14 



ва чно-
теоретичних 
дисциплін 

вого часу в 
музиці» 
ДК 020314 
08.10.03, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії України 
 

«Мінерали» 
Концерт для скрипки з оркестром, 2019 
Соната № 5 для ф-но, викладено 2018 
Кристали часу, 2018 
«Два біблійних портрети для альта та ф-но», 
виконано на КиївМузикФесті, 2018 
Предлюдії та фуги №№ 6, 9, 10, викладено 
2017-2020 
Електронна симфонія «Акорд-лабіринт», 2016 
Та низка інших п’єс 
https://www.youtube.com/c/BoryslavStronko/featur
ed 

– 72 год. 24.03.2001 р. 
«Механізми новації у 
музичній творчості ХХ 
сторіччя: проблеми 
інтерпретації» (Київ, 
2012) 

130.  Фах (фортепіа-
но). Фортепіан-
ний ансамбль. 
Педагогічна 
практика. 
Виконавська 
практика. 

Степанюк 
Олена   
Євгенівна 

старший  викла-
дач кафедри 
спеціального 
фортепіано №2 
 

вища, НМАУ, 
1999 
ЛЗ 000823, 
фортепіано,  
концертний 
виконавець, 
викладач, 
концертмейс-
тер, артист 
камерного 
ансамблю. 

- Публікації: 
Степанюк О.Є. Піаністка Валентина Стешенко-
Куфтіна і життя фортепіанних творів Бориса 
Лятошинського// Борис Лятошинський. In 
memoriam. Колективна монографія/ – Українсь-
кий вільний університет. – Мюнхен, 2018. – 
С.211-217  
Оприлюднені здобутки: 
Рецензія на концертну програму «Шевченко і 
Шекспір. Мрії, прагнення, відчай» Павла Гунь-
ки (Великобританія) у газеті «День» (№95, 1 
червня 2016 р.) Олена Степанюк «Мрію, щоб 
цілий світ почув про нашу класичну пісню»  
day.kyiv.ua  Інтерв’ю з Олександром Козарен-
ком про 34 Музичний фестиваль ім. А.Кос-
Анатольського «Нові реалії наживо та онлайн» 
у газеті «День» (7 грудня 2020 р.) m.day.kyiv.ua  
Виступ у якості концертмейстера з лауреатом 
міжнародних конкурсів Оксаною Казанцевою 
на вечорі пам’яті З.Ю.Ліхтман 12 квітня 2016 р. 
у концертному залі Національного будинку 
звукозапису тощо. Методичні спостереження 
щодо ансамблевого музикування з  виконавсь-
кою ілюстрацією Рондо C-Dur для двох форте-
піано Ф.Шопена у дуеті з лауреатом міжнарод-
них конкурсів А.Васіним у малому залі КДАМ 
(12.04.2017 р.). Участь у концерті, присвячено-
му 125-річчю Н.Нижанківського, у Львівській 
філармонії 28 серпня 2018 р. Сольний виступ із 
творами українських композиторів у музеї укра-
їнської діаспори на відкритті виставки творчого 
доробку Христини Пеленської 9 листопада 2018 
р. Участь у презентації видання «Українська 
фортепіанна музика ХХ-ХХІ ст.» 27 листопада 
2018 р. Участь у вокальному вечорі «Щасливі 

Асистентура-
стажування  
НМАУ ім. П.І. Чайков-
ського, 2002 
Посвідчення №531.   
 
Участь у міжнародному 
симпозіумі:  Міжнарод-
на конференція в рамках 
Міжнародного музично-
го фестивалю «Київ-
Музик-Фест, 2008». 
Доповідь на те-
му «Піанізм Валентини 
Стешенко-Куфтіної на 
прикладі виконавської 
версії Сонати № 2 
(ор. 36) 
С.В. Рахманінова» 
 
 Свідоцтво про підви-
щення кваліфікації, код 
ЄДРПОУ 12СС 
02214142/027164, дата 
видачі 21 лютого 2017 
р., місце проходження - 
Інститут публічного 
управління та кадрової 
політики при Націона-
льній академії керівних 
кадрів культури і мис-
тецтв. 

1,4,10,14, 
19 



миті поетичні» у музеї М.Рильського в якості 
концертмейстера студентам класу ст. викл. 
О.А.Казанцевої-Кабки 15 грудня 2018 р. Участь 
у концерті викладачів факультету до ювілею 
Лисенка з прелюдіями Б.Лятошинського. Уч-
асть у концерті викладачів, присвяченому 55-
річчю створення кафедри 27 листопада 2020 р. 
малий зал НМАУ 

131.  Творчість 
(Фах).  
Інструменту-
вання симфоні-
чного твору і 
підготовка 
нотного матері-
алу.  
Інструменту-
вання.  
Гармонія, 
інструменту-
вання та імпро-
візація в джазі. 

Тараненко    
Іван  
Іванович 

старший викла-
дач кафедри 
композиції, 
інструмен-товки 
та музично-
інформаційних 
технологій 

вища, КДК,  
1991, 
ТВ-I 187024 
композиція, 
композитор, 
викладач теоре-
тичних дисцип-
лін.  
 
 

- Концерти, проекти: 
Кураторство Івана Тараненка над проектами 
ХХХ Міжнародного фестивалю «Київ Музик 
Фест - 2019» відбулось у вигляді семи фестива-
льних подій: чотирьох великих проектів та 
трьох супутніх акцій: 
За ініціативи І.Тараненка був зорганізований та 
реалізований Мистецький проект «Музика 
кіносвіту Кшиштофа Зануссі» щодо організації 
приїзду весвітньовідомого кінорежисера Кши-
штофа Зануссі до Києва та його участі у XXX 
Міжнародному фестивалі «Київ Музик Фест – 
2019» 
2016 рік 
«Музика Української Землі… Пори року, пори 
життя…» – ф'южнфонія для солістів, джаз-
бенду, фольк-гурту та оркестру, виконавці: 
IvanTaranenko MUSCLUB, Ансамбль фолькло-
рної та духовної музики «Многая лєта», худож-
ній керівник Анна Коропниченко, Національ-
ний академічний оркестр народних інструмен-
тів, художній керівник і головний диригент 
Віктор Гуцал, диригент Олег Кунтий, солісти - 
Оксана Нікітюк, Богдана Півненко, Мирослава 
Которович, Алла Бояр – запис альбому у Вели-
кій концертній студії Українського радіо – 16- 
19 лютого 2016 року;  
https://www.facebook.com/naoni.ukrainy/photos/t.1
00002356877786/748533801949572 
https://www.facebook.com/naoni.ukrainy/photos/t.1
00002356877786/748534238616195 
https://www.facebook.com/naoni.ukrainy/photos/t.1
00002356877786/748534171949535 
•Концертні версії «Музика Української Землі… 
Пори року, пори життя…» - ф'южнфонія для 
солістів, джаз-бенду, фольк-гурту та оркестру, 
виконавці: IvanTaranenkoMUSCLUB, Ансамбль 
фольклорної та духовної музики «Многая лєта», 
художній керівник Анна Коропниченко, Націо-

Асистентура-
стажування, НМАУ ім. 
П.Чайковського, 1995 р. 
 
Національна академія 
керівних кадрів культу-
ри і мистецтв; СВІДОЦ-
ТВО про підвищення 
квадіфікації 12СС 
02214142 / 027162 – 17; 
Проблеми духовного і 
культурного відроджен-
ня України – 24 години, 
Удосконалення педаго-
гічної майстерності 
викладача – 48 годин. 
Разом – 72 години. Дата 
видачі документа – 25 
лютого 2017 року. 

1,9,10,14, 
19 



нальний академічний оркестр народних інстру-
ментів, художній керівник і головний диригент 
Віктор Гуцал, диригент Олег Кунтий, солісти - 
Оксана Нікітюк, Анастасія Поліщук у програмі 
XII Міжнародного фестивалю академічної та 
сучасної музики “Фарботони” - 24 вересня (Ка-
нів) та у програмі XXVII Міжнародного фести-
влю “Київ Музик Фест” - 9 жовтня (Київ) 2016 
року. 
https://www.facebook.com/photo?fbid=111525288
8563263&set=a.324531670968726 
https://www.facebook.com/Farbotony 
https://www.facebook.com/Farbotony/photos/a.114
6910082050430/1158593864215385/ 
2017 рік 
IvanTaranenkoMUSCLUB представив ф'южн-
феєрію "У Снах Різдвяних Ночей" з проекту 
Музика Української Землі, яка відбулася 15 
березня у Національному будинку органної та 
камерної музики України/Костьол Святого 
Миколая (Київ). Публіка занурилася у містич-
ний світ української пісні та сучасних компози-
цій Івана Тараненка разом з симфонічним орке-
стром Ансамбля класичної музики імені Б. Ля-
тошинського (диригент Ігор Андрієвський), 
фольк-гуртом (художній керівник Анна Короп-
ниченко), хором хлопчиків та юнаків школи 
джазового та естрадного мистецтв «Caritas» 
(художній керівник та диригент Тетяна Верич), 
джазовим колективом IvanTaranenkoMUSCLUB 
та найкращими українськими солістами. Серед 
них – Роман Гриньків (бандура), Оксана Нікі-
тюк, Наталія Пренделас (спів), Богдана Півнен-
ко, Мирослава Которович, Сергій Охрімчук 
(скрипка), Ігор Андрієвський (диригент), Мак-
сим Бережнюк (народні духові, спів), Назар 
Стець (контрабас), Алік Фантаєв (перкусія), 
Назар Вачевський (саксофони), Антон Самутін 
(труба), Олекса Кабанов (ліра, цитра, кобза, 
перкусія), Олексій Коломоєць (баян), Олена 
Тараненко (рояль, синтезатор) та автор музики, 
ідейний натхненник й продюсер проекту Іван 
Тараненко (рояль, синтезатор, спів). Це концер-
тне видовище, в якому звучав осучаснений, 
модернізовано переосмислений Іваном Таране-
нком букет українського зимового фольклору 
разом із оригінальною авторською музикою 



композитора. “Подія з успіхом відбулась у На-
ціональному будинку органної та камерної 
музики України (Костелі Св. Миколая), де од-
ночасно проводилась кінозйомка проекту. До 
програми були залучені різні, полярні за скла-
дом та стилістичним спрямуванням колективи 
та відомі солісти. Перелік представлених музи-
чних інструментів від класичної скрипки і роя-
лю до народних – ліри, цитри, кобзи, бандури та 
ін. В концертному видовищі на сцені було заді-
яно близько 70 музикантів.” 
https://www.facebook.com/i.taranenko65/posts/126
0432630711954 
https://www.facebook.com/IvanMusClub/posts/119
9814770117034 
https://www.facebook.com/IvanMusClub/posts/119
8799436885234 
https://www.facebook.com/photo?fbid=113088506
7038070&set=pcb.1130901003703143 
https://www.facebook.com/basil.shevchenko/posts/
1130901003703143 
Виступ в концерті проекту Запорізької обласної 
організації НСКУ «Композитори Запоріжжя 
запрошують» в якості піаніста із власними тво-
рами у супроводі Запоріжського академічного 
Симфонічного оркестру (художній керівник і 
головний диригент Вячеслав Редя) на сцені 
Запорізької обласної філармонії. 
https://www.facebook.com/148737751846526/phot
os/t.100002356877786/1296853510368272/?type=
3 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=142403
8860992484&set=t.100002356877786&type=3 
https://www.facebook.com/photo?fbid=135547479
7823561&set=t.100002356877786 
На замовлення адміністрації Президента Украї-
ни була написана кантата до 26 річниці з Дня 
Незалежності України на вірші Дмитра Лазут-
кіна «Слався, Вкраїно!» для сопрано, контрте-
нора, фортепіано, мішаного хору та великого 
духового оркестру. Твір був виконаний у фіналі 
святкового концерту 24 серпня 2017 року на 
Майдані Незалежності. Виконавці: Марія 
Максакова (сопрано), Юрій Міненко (контрте-
нор), Павло Гінтов (фортепіано), Національна 
хорова капела України “Думка”, Національний 
президентський оркестр та оркестр Військово-



повітряних сил США в Європі/ U.S. Air Forces 
In Europe Band.  Диригенти Джастін Льюіс, 
Максим Гусак, Дональд Скофілд, Анатолій 
Молотай. 
https://www.radiosvoboda.org/a/28688874.html 
https://www.youtube.com/watch?v=EVTJP0bA9h
E 
У XXVIII Міжнародному фестивалі «Київ Му-
зик Фест» Іван Тараненко виступив куратором 4 
концертних проектів.  
1.Концерт пам’яті Геннадія Ляшенка;  
2. Концерт електронної музики за участю єди-
ного в світі комп’ютерного тріо  
“LAPTOP ENSEMBLE” з творів польських 
композиторів, які й представляли цей колектив; 
3.Концерт із авторською джазовою програмою 
відомого українського  
бас-гітариста Ігоря Закуса та його бенду “Щас-
лива мить”; 
4.Заключний концерт-закриття фестивалю із 
авторською назвою  
“Простір звуку й тиші...”, для якого, власне й 
був написаний твір “Tribute” для ф’южн-бенду 
та симфонічного оркестру. За участю 
IvanTaranenkoMUSCLUB та Національного 
симфонічного оркестру України, диригент Вік-
тор Ямпольський (США) 
2018 рік 
На замовлення Харківського Національного 
Академічного театру опери та балету імені 
Миколи Лисенка розпочав роботу над балетом 
«Квіти Катерини» на лібрето С.Майданської. 
Написаний твір “Bohdana’s music” для флейти, 
скрипки та камерного оркестру. Твір присвяче-
ний відомим виконавицям Богдані Стельмаше-
нко та Богдані Півненко, які і виконали його у 
супроводі Національного ансамблю солістів 
“Київська Камерата” під орудою Валерія Ма-
тюхіна в концертній програмі Міжнародного 
фестивалю “Музичні прем’єри сезону”, кінець 
червня 2018 року та “Київ Музик Фест - 2018”, 
кінець вересня. 
https://www.facebook.com/i.taranenko65/posts/137
7592088996007 
https://www.facebook.com/i.taranenko65/posts/187
8471642241380 
https://www.facebook.com/SashaSaychuk/posts/21



47190568626812 
2019 рік 
Участь у ювілейному концерті до 50-річчя Ро-
мана Гриньківа. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102130
09741548665&set=t.100002356877786&type=3 
У 2017 році на замовлення «Фундації підтримки 
творчості» авторської спільноти ZAIKS (Спілка 
сценічних авторів і композиторів – Варшава, 
Польща), був написаний твір для мішаного хору 
під назвою «Ласкавого теплого сон-
ця…»/”Сzułego ciepłego słońca...”/”Gentle Warm 
Sun...”, який планувався саме на прем’єрне ви-
конання всесвітньовідомою капелою Camerata 
Silesia, художній керівник і диригент Анна Шо-
стак/Anna Szostak, яке з успіхом відбулось 25 
травня 2019 року у одному із найпрестижніших 
концертних залів Європи –  NOSPR (Катовіце, 
Польща). 
Участь IvanTaranenkoMUSCLUB (Іван Таране-
нко) у 
Гала-концерт III Київ-етно-мюзік-фесту "Вірту-
ози фолку"  
(17/11/2019, живий звук) 
https://www.facebook.com/IvanMusClub/posts/346
0154110749744 
31 грудня закінчив писати балет. "Квіти Кате-
рини" – хореографічна ф'южн-легенда на дві дії 
(про життя і творчість видатної української 
художниці Катерини Білокур), лібрето Софії 
Майданської (2018-19); 
2020 рік 
Участь у першому Ukrainian Contemporary 
Music Festival (Нью-Йорк, США) 28 лютого – 03 
березня, де в програмі під назвою Music and 
Revolution in Ukraine, 29 лютого відбулась аме-
риканська прем’єра твору І.Тараненка «Глоба-
льні дзвони». 
https://www.facebook.com/UCMFNYC/ 
https://www.facebook.com/events/2463738480566
440/ 
Проєкт fusionfonia_Музика української землі 
музичне дійство для солістів, джаз бенду, фолк-
гурту та оркестру Учасники проекту 
IvanTaranenko M U S C L U B : Іван Тараненко – 
фортепіано, синтезатор, спів Роман Гриньків – 
бандура Олексій Герман – труба Назар Вачевсь-



кий – саксофон (сопрано, тенор) Максим Бере-
жнюк – етнодухові I - сопілки, турецький ней, 
флояра, тилинка, най, волинка, дримби. Олексій 
Корчагін – етнодухові II - дримби, дудук, кавал, 
бансурі та інші... Олексій Коломоєць – Баян 
Сергій Охрімчук – етно-jazz скрипка Михайло 
Чудновський – цимбали Олекса Кабанов – 
струннощипкові: цитра, кобза, ліра; перкусія: 
всілякі дзвіночки, шумові, весняний барабан, 
дримби) Назар Стець – контрабас, бас-гітара 
Олег Пахомов – барабани, перкусія Олександр 
Томчук - вібрафон, перкусія Солістки-
вокалістки: Оксана Нікітюк – спів Марьяна 
Головко – вокал-універсум (джазовий + акаде-
мічний спів) Альона Глемейда, Галина Степан-
ча, Інна Балбекіна фолк-гурт (автентичний спів) 
Брас-квінтет Мажор Київ художній керівник 
Віктор Слупський Національний ансамбль солі-
стів «Київська Камерата» Диригент та художній 
керівник Валерій Матюхін 
Презентація проєкту відбулась 24 серпня 2020 
року на відкритій сцені Софії Київської. 
https://www.facebook.com/IvanMusClub/photos/pc
b.3412868852144937/3412844625480693 
https://www.youtube.com/watch?v=nOHu_8BB64
4 
Участь у XXI Міжнародному фестивалі сучас-
ного мистецтва  
“Два дні й дві ночі нової музики” 05 - 07 вересня 
2020 року із власним твором, написаним спеціа-
льно для цього фестивалю «4 сонета для спон-
танно препарованого роялю» у авторському 
виконанні 
https://www.facebook.com/2d2nfestival 
Участь у ХХХІ Міжнародному фестивалі «Київ 
Музик Фест - 2020» у двох проектах: 
1.Виступ IvanTaranenkoMUSCLUB 1 жовтня у 
Міжнародний день музики у проєкті Piano Day 
у концертній програмі під назвою “На крилах 
янголів” Piano Jazz Trio у складі Іван Тараненко 
(рояль), Назар Стець (контрабас), Олег Пахомов 
(ударні) 
https://www.facebook.com/KyivMusicFest/videos/
653925442179750 
2.Участь у заключному концерті-закритті фес-
тивалю із твором «Світла музика» 
Солісти: Соломія Тарасенко (сопрано), Оксана 



Нікітюк (мецо-сопрано), Іван Тараненко (рояль),  
Національний симфонічний оркестр України, 
диригент Володимир Сіренко 
https://www.facebook.com/587909984652846/vide
os/750228328889811 
Грудень 2020 року запис інтерв’ю з приводу 
фестивалю  Київ-етно-мюзік-фесту "Віртуози 
фолку".  
https://www.facebook.com/virtuozy.folku/videos/2
31599215236894 
Також наприкінці грудня 2020 року відомий 
твір І.Тараненка «Коломийка-Роксолана» був 
задіяний у проєкті НАОНІ “Гуц and Roll” 
https://md-eksperiment.org/post/20210122-nova-
programa-naoni-guc-and-roll-rock-
ukrayinskoyu?fbclid=IwAR2tRM_HaSJo2dKFig9i
Duly7-
dV84yRteAN8Yb65K_gagx5Nv8BtpqRLwQ 
29 вересня о 18.00 
Мистецький проект «Музика кіносвіту Кшиш-
тофа Зануссі» 
І. Перегляд фрагментів документальних фільмів 
К. Зануссі (Польща) про польських композито-
рів В. Лютославського, К. Пендерецького, В. 
Кіляра 
ІІ. Кінорежисер К. Зануссі представляє кіному-
зику В. Кіляра 
Заслужений академічний симфонічний оркестр 
Українського радіо 
Художній керівник і головний диригент 
В.Шейко 
Велика концертна студія БЗЗ Українського 
радіо 
(вул. Л. Первомайського, 5а) 
За сприяння Польского інституту в Києві, 
Krakow Film Music Festival, Krakowskie Biuro 
Festiwalow 
 На фото зліва направо Іван Тараненко, Станіс-
лав Круповіч, Кшиштоф Зануссі у його будинку 
при обговоренні деталей проекту, наприкінці 
травня 2019 року: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=223446013
9975860&set=a.730493260372563 
https://www.facebook.com/KyivMusicFest/posts/2
241802552596906 
2.30 вересня 12.00  
«Кіномузика – співтворчість композитора і 

https://md-eksperiment.org/post/20210122-nova-programa-naoni-guc-and-roll-rock-ukrayinskoyu?fbclid=IwAR2tRM_HaSJo2dKFig9iDuly7-dV84yRteAN8Yb65K_gagx5Nv8BtpqRLwQ
https://md-eksperiment.org/post/20210122-nova-programa-naoni-guc-and-roll-rock-ukrayinskoyu?fbclid=IwAR2tRM_HaSJo2dKFig9iDuly7-dV84yRteAN8Yb65K_gagx5Nv8BtpqRLwQ
https://md-eksperiment.org/post/20210122-nova-programa-naoni-guc-and-roll-rock-ukrayinskoyu?fbclid=IwAR2tRM_HaSJo2dKFig9iDuly7-dV84yRteAN8Yb65K_gagx5Nv8BtpqRLwQ
https://md-eksperiment.org/post/20210122-nova-programa-naoni-guc-and-roll-rock-ukrayinskoyu?fbclid=IwAR2tRM_HaSJo2dKFig9iDuly7-dV84yRteAN8Yb65K_gagx5Nv8BtpqRLwQ
https://md-eksperiment.org/post/20210122-nova-programa-naoni-guc-and-roll-rock-ukrayinskoyu?fbclid=IwAR2tRM_HaSJo2dKFig9iDuly7-dV84yRteAN8Yb65K_gagx5Nv8BtpqRLwQ


режисера». 
Творча зустріч із режисером К. Зануссі (Поль-
ща)Концертний зал КО НСКУ(вул. Пушкінська, 
32)За сприяння Польского інституту в Киє-
ві,Krakow Film Music Festival, Krakowskie Biuro 
Festiwalowe3.16.00  
Презентація видань міжнародного видавництва 
«Склянка Часу*ZeitGlas»: нотних збірок Г. 
Ляшенка (1938–2017), навчального посібника 
«Хорознавчий лексикон» та музично-
теоретичного альманаху «Октава» 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=272640
7167375143&set=t.100002356877786&type=3 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354086
8119262373&set=t.100002356877786&type=3 
Концертний зал НСКУ(вул. Пушкінська, 32) 
4.19.00 «Вечір симфонічних прем’єр». Фестива-
льний дебют симфонічного оркестру 
«Gosorchestra» під орудою О. Госачинського 
Твори С. Крутикова, О. Костіна, К. Цепколенко, 
З. Алмаші, С. Пілютикова 
Симфонічний оркестр «Gosorchestra» 
Художній керівник і диригент – О. Госачинсь-
кийСолісти: Л. Титаренко (клавесин), А. Баже-
нов, М. Скрипа (скрипка),З. Алмаші (віолон-
чель)Велика концертна студія БЗЗ Українського 
радіо5.2 жовтня, середа12.00  
«Імпровізація – креативність мислення викона-
вця». 
Творча зустріч і майстер-клас Г. Б. Зоммера 
(Німеччина, перкусія)НМАУ Ауд. № 596.4 
жовтня, п’ятниця19.00  
«Jazz do it». І. Тараненко. @Experience& ф'южн-
музикування нинішнього часу 
Ґ. Б. Зоммер (Німеччина, перкусія)С. Круповіч, 
М. Рупочинський (Польща, комп’ютери)«Ivan 
Taranenko MUSCLUB»у складі: 
Іван Тараненко (фортепіано, синтезатор) 
Роман Гриньків (бандура) 
Олексій Корчагін (етнодухові) 
Григорій Паршин (саксофони) 
Антон Самутін (труба) 
Саїд Сагітов (тромбон) 
Назар Стець (контрабаc) 
https://www.facebook.com/o.ostrovskiy/posts/2603
077989758072 
Велика концертна студія БЗЗ Українського 



радіо7.5 жовтня, субота19.00 
Концерт-закриття фестивалю 
Твори А. Веделя – Л. Дичко, Л. Дичко, Є. Стан-
ковича, І. Тараненка, С. Круповіча (Польща) 
Національний заслужений академічний симфо-
нічний оркестр УкраїниДиригент – Н. Фарін 
(Швейцарія) 
Академічна хорова капела Українського радіо 
Художній керівник і головний диригент – Ю. 
ТкачСолісти: В. Матюшенко, Т. Ходакова (соп-
рано),М. Шостак (Польща, сопрано),С. Крупо-
віч, М. Рупочинський (Польща, комп’ютери) 
Колонний зал ім. М. Лисенка НФУ 

132.  Історія україн-
ської музики  
Підг.маг.роб.  
Фах 
Керівництво 
аспірантами 
Лекторська 
практика 
 

Таранченко  
Олена 
Георгіївна 

професор, який 
не має вченого 
звання професора 
кафедри історії 
української 
музики та музич-
ної фольклорис-
тики 

вища, КДК, 
1979, 
Г-ІІ 039624, 
Музикознавст-
во, музикозна-
вець, викладач 

кандидат мис-
тецтвоз-навства, 
17.00.03 - музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: 
 «Порівняльно-
типологічне 
вивчення твор-
чих індивідуаль-
ностей 
М. Лисенка та 
Б. Лятошинсь-
кого», 
ИС 001641 
27.04.88 , вида-
но рішенням 
Ради при Київ-
ській державній 
консерваторії 
ім.П.І. Чайков-
ського; 
 
доцент  кафедри 
історії українсь-
кої музики та 
народної твор-
чості 
ДЦ 004503 
12.05.93, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 
 

Публікації: 
1.1  Музичні прем’єри у Києві // Ruch muzyczny. 
-  2016. - №7. – с.53-54. (Варшава, Польща) 
 1.2 Б.М.Лятошинський та М.В.Лисенко// «Бо-
рис   Лятошинський.  In  memorian». – Мюнхен, 
Український Вільний Університет, 2019. – С.53-
62 
1.3Історія музики як усвідомлена відповідаль-
ність.  Л. Єфремова та І. Комарова-Кримська: // 
Науковий вісник Національної музичної акаде-
мії України ім. П.І.Чайковського. – вип. 114: 
Композитори і музикознавці Київської консер-
ваторії (1923-1941 роки). – К, 2016. – С. 126-152  
1.4Доля митця в реаліях культурно-історичних 
процесів першої половини ХХ ст. // Часопис 
Національної музичної академії України ім. П. І. 
Чайковського. – 2016. – №4. –  С. 137-141 
1.5 Віктор Косенко: траєкторія долі митця // 
Науковий вісник Національної музичної акаде-
мії України ім. П.І.Чайковського. – вип. 115:  
Доля митця в реаліях культурно-історичних 
процесів першої половини ХХ століття. – К. 
2016. – С.29-50   
1.6Театральність у творчості Миколи Лисенка// 
Часопис Національної музичної академії Украї-
ни ім. П. І. Чайковського. 2017. №4 (37) С. 27-34  
1.7 Віктор Косенко в Києві. // Збірник наукових 
праць, присвячений 80-річчю від дня заснуван-
ня Меморіального музею-квартири  В.Косенка 
та 80-річчю від дня смерті композитора. К., 2018  
1.8 Автор прямоефірної радіопрограми циклу 
«Вечірня студія «Ліра»  присвяченій диригенту 
Юрію Таранченко. Ефір 20.01 2016 р. на каналі 
«Культура»  НРКУ (Національної радіокомпанії 

Аспірантура КДК, 
1982 р.  
 
Участь у міжнародних 
симпозіумах Польщі, 
Росії 

1,4,8,9,10, 
11,14,19 



України). 
1.9 Автор прямоефірної радіопрограми Радіо-
хор із циклу  «Сім струн я торкаю», присвяченій 
85-ліття хору Українського радіо. Ефір 
7.05.2017 на каналі «Культура» НРКУ.  
1.10 Автор прямоефірної програми, присвяченої 
140-річчю М.Д.Леонтовича. Ефір 14.12.2017р. 
на каналі «Культура» НРКУ. 

133.  Підготовка 
магістерської 
наукової роботи 
Методологія 
наукових 
досліджень 
(інд.) 
Педагогічна 
практика 

Тимошенко 
Максим  
Олегович 

ректор НМАУ 
ім.. П.І. Чайков-
ського, 
професор кафед-
ри теорії та історії 
культури 

вища, КДЕУ, 
1996,  
ДМ 005733  
фінанси та 
кредит, програ-
ма банківський 
менеджмент, 
магістр ділово-
го адміністру-
вання; 
 
 НАКККіМ 
(культура і 
мистецтво), 
2012, 
ДСК 033251, 
режисер, керів-
ник мистецьких 
проектів, ви-
кладач 
 
 

кандидат куль-
турології, 
26.00.01 - Теорія 
та історія куль-
тури, тема 
дис.:«Міжнарод
ні гуманітарні 
стратегії в су-
часній Україні 
як системний 
культуротвор-
чий феномен», 
ДК 014861 
04.07.13, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії; 
 
доктор філосо-
фії свідоцтво 
ДК 014861 
05.07.16 , вида-
но рішенням 
Атестаційної 
колегії; 
 
професор  кафе-
дри сценічного 
та аудіовізуаль-
ного мистецтва  
АП 00082  
27.04.17 , 
рішенням атес-
таційної колегії 
Міністерства 
освіти і науки 
України 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-

Ректор НМАУ ім. П.І. Чайковського з 2018 р. 
Голова Вченої Ради НМАУ.  
Проректор з міжнародних зв’язків Національ-
ної академії керівних кадрів культури і мис-
тецтв з 2018 р. 
Помічник-консультант Народного депутата з 
2003 р. 
Голова правління Міднародного Благодійного 
фонду «Духовна спадщина» з 1999 р. 
 
Публікації: 
1. Моделі конструювання біографії в контексті 
неокласичного дискурсу. Часопис НМАУ 
ім. П. І. Чайковського, 2020. - № 4 (49). С. 8-20.   
ISSN 2414-052X 
2. Парадигмальний поворот у формуванні пріо-
ритетів сучасного міжнародного музично-
освітнього партнерства «Україна – Захід - Схід» 
Тези. Україна. Європа. Світ. Історія та імена в 
культурно-мистецьких рефлексіях. Тези допові-
дей третьої міжнародної науково-практичної 
конференції. 7-8 листопада 2019 року. НМАУ 
ім.. П.І. Чайковського. С.166 – 169. 
Оприлюднені здобутки: 
1. Інтерв’ю на телеканалі EcoTV «Від першої 
особи» 24.05.2021 р.; 
2. Інтерв’ю на радіо «Голос Києва» програма 
«Історії успіху»; 
3. Інтерв'ю для «Радіо Культура» 22.12.2020 р.; 
4. Інтерв'ю для Радіо Культура «Чайковський: 
Україна на карті життя та творчості» 
30.09.2020 р. 
5.  Участь у прямому ефірі на Радіо «НВ» тема: 
«Рівень музичної освіти в Україні та міжнародні 
онлайн проекти» 19.06.2020 р. 
6. Інтерв’ю телеканалу NEWSONE. «Нові цілі 
та досягнення НМАУ в умовах карантину» 
30.05.2020 р. 
7. Інтерв’ю телеканалу ТРК «Україна». Випуск-

- 1,3,8,9,10, 
14,19,20 



ни  ні екзамени в умовах карантину. 
8. Інтерв’ю на телеканалі NEWSONE у програмі 
«Важливо PRO» 27.02.2020 р. (Світова премєра 
баллади на підтримку народу Китаю); 
9. Інтерв’ю на телеканалі NEWSONE у програмі 
«Важливо PRO» Сенсаційні події у творчому 
житті Музичної Академії України.  
10. 21.01.2020Інтерв’ю на Інтерв’юу програмі 
«Важливо PRO». Прорив із стосунків з Китаєм. 
24.08.2019 р. 
11. Прес-конференція в Укрінформі заслужено-
го діяча мистецтв України Максима Тимошенка 
на тему: «Візит делегації НМАУ ім. П. 
І. Чайковського до КНР: нові вектори розвитку 
у сфері музичної освіти» листопад 2019 р. 

134.  Фах  
Методологія 
муз. культуро-
логії. 
Історія світової 
музичної 
культури. 
Підг.маг.роб.  
Педагогічна 
практика. 

Тишко  
Сергій  
Віталійович 

професор кафед-
ри теорії та історії 
культури 

вища, ХІМ, 
1976, 
Я 789324,  
Музикознавст-
во 
музикознавець, 
викладач 

доктор мистецт-
воз-навства,           
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.:  
«Проблема 
національного 
стилю в росій-
ській опері. 
Теорія та ево-
люція», 
ДН 001306 
29.06.94, видано 
рішенням спеці-
алізованої Вче-
ної ради НМАУ;  
 
професор кафе-
дри історії му-
зики народів 
України та му-
зичної критики 
ПР АР 000702 
23.04.96, видано 
рішенням Ате-
стаційної коле-
гії 

Захищені дисертанти: 
1. Павелко К.О. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата культурології за спеціа-
льністю 26.00.01 – Теорія та історія культури 
(культурологія). Тема: «Культура  повсякденно-
сті та художнє життя Польщі у творчій біографії 
М.І,Глінки», 2020 р. Диплом  ДК  058192,від 
26.10.2020 р., виданий на підставі рішення Ате-
стаційної колегії. 
2. Куркова І.С. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидатамистецтвознавства за спе-
ціальністю 26.00.01 –  Теорія та історія культури 
(мистецвознавство). Тема: «Взаємодія компози-
торського та виконавського стилів у процесі 
культуротворчої комунікації С. Рахманінова та 
В. Горовиця: звукозапис як осередок творчого 
діалогу»,  2018 р. Диплом ДК 048150, від 
05.07.2018 р.,виданий на  підставі рішення Ате-
стаційної колегії. 

Доповіді на Міжнарод-
них наукових симпозіу-
мах вДюссельдорфі 
(Німеччина, Вища 
школа музики імені 
Р. Шумана,  2010 р.), 
Києві, (Київ – Дюссель-
дорф, 2011р.)  
Голова Експертної ради 
з питань проведення 
експертизи дисертацій 
ДАК МОН України з 
культурології та мистец-
твознавства – 2016.  
Стажування у рамках 
міжнародного музико-
знавчого семінару 
«Музикознавче слово в 
інформаційному конвен-
ті (пост)сучасності» 
ОНМА ім. А.В. Нежда-
нової, сертифікат 
№147,11-17.06.2018р 

3,4,6,7,8 

135.  Режисура 
масових дійств 
та видовищ. 
Оперний клас. 
Оперна студія. 

Тітова  
Галина  
Ігорівна 

старший викла-
дач кафедри 
оперної підготов-
ки та музичної 
режисури 

вища, ВДМІ 
ім.. М.В. Лисе-
нка, 2000,  
ЛН 000377 
музичне мисте-

Заслужена арти-
стка України 
 

Публікації: 
«Взаимодействие культур, традиций и жанров. 
Постановка грузинской оперы З. Палиашвили 
«Абесалом и Етери» на киевской сцене (1972). 
Режиссерский взгляд.» Сборник матриалов 

Здобувач наукового 
ступеня кандидата 
мистецтвоз-навства, 
кафедра історії світової 
музики, тема дис.  

1,4,9,10,14,
19 



цтво,  
академічний 
спів, викладач, 
оперний (кон-
цертний) спі-
вак.  
 
вища, НМАУ, 
2006,                                                         
КВ 30421022,  
театральне 
мистецтво, 
режисер-
постановник, 
режисер  

международной конференции Казахской на-
циональной консерватории им. Курмангазы. 
(квітень 2018) ви-цтво Алмати, 2018. С.46-50 
розробник програми концерту урочистого відк-
риття 6 Міжнародної    науково-практичної 
конференції. Малий зал Акдемії ім. академіка 
О.С. Тимошенка (24.02.2016) 
 
Концерти: 
 У Великому залі Академії ім. В. Сліпака: 
Режисер урочистого відкриття фестивалю «Київ 
мюзік Фест» (03.10.2016) 
Режисер концерту «Імпреза 2 bis» (07.10.2016) в 
рамках 27 міжнародного фестиваль «Київ мюзік 
Фест - 2016» 
Режисер урочистого закриття фестивалю «Київ 
мюзік Фест» (08.10.2016) 
Режисер концерту за участю майстрів мистецтв: 
Б. Півненко, Н. Пилатюк, Н. Хоми (23.12.2016) 
Режисер урочистого відкриття 7 міжнародної 
науково-практичної конференції у малому залі 
Академії.(26.02.2017) 
Режисер концерту «Зустрічі вагнерівського 
товариства» (26.02.2017) 
Режисер концерту «Музичні діалог: Україна 
Швейцарія» (17.04.2017) 
Режисер концерту «Національний заслужений 
академічний народний хор України імені Г. 
Верьовки» (24.04.2017) 
Режисер-постановник концерту – до вшануван-
ня пам’яті Д. Гнатюка «Два кольори мої два 
кольори…» (26.04.2017) 
Режисер концерту «До 190-річчя Людвіга ван 
Бетховена» (29.04.2017) 
Режисер концерту «День знань» (01.09.2017) 
Великий зал НМАУ ім. П. І. Чайковського. 
Режисер концерту Національного оркестру 
радіо та телебачення під керівництвом народно-
го артиста України В. Шейка. (03.09.2018) 
Режисер-постановник творчого вечора В. Без-
боротька. (27.09.2018) 
Виконавиця творів композитора українського 
походження з Канади Дм. Куценка в рамках 
фестивалю «Київ мюзік Фест» з Національним 
оркестром солістів «Київська Камерата». (Зал 
спілки композиторів) (05.10.2018) 
Режисер концерту присвяченому врученню 

«Творчий доробок 
режисера Дмитра Смо-
лича в контексті розвит-
ку українського оперно-
го театру другої полови-
ни XX століття». 
 
Стажування в Київсько-
му національному 
університеті театру кіно 
і телебачення імені І. К. 
Карпенка-Карого, факу-
льтет театрального 
мистецтва, Друга кафед-
ра акторського мистецт-
ва та режисури драми 
(жовтень 2017), науко-
вий керівник – професор 
В. М. Судьїн. Довідка 
№700-08 від 31.10.2017 



премій ім. М. Лисенка. (21.11.2018) 
режисер творчого вечора народного артиста 
України, бандуриста Р. Гринька. (23.03.2019) 
Режисер концерту-відкриття «V Міжнародного 
фестивалю «Династія»  (13.04.2019) 
Режисер концерту-закриття «V Міжнародного 
фестивалю «Династія» за участю Державного 
академічного естрадно-симфонічного оркестру 
України. (15.04.2019) 
режисер концерту «До 50 - річного ювілею 
Камерного оркестру студентів Академії» керів-
ник, народний артист України І. Андрієвський.  
(06.05.2019) 
Режисер-постановник концерту до 80-річчя 
кафедри народних інструментів (16.05.2019) 
Організатор урочистого «Концерту-відкриття» 
книжкової виставки присвяченій історії воїнів 
Запорожців у дитячій бібліотеці №118 - (14.10 
2019); 
Режисер-постановник урочистих заходів до 100-
річчя композитора, баяніста, народного артиста 
УРСР, професора кафедри народних інструмен-
тів Академії - Миколи Різоля. (17.12.2019) 
Режисер-постановник урочистого відкриття 
всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Синтез мистецтв на сцені та на екрані» пам’яті 
народного артиста України, Героя України – Л. 
Венедиктова. (26.02.2020) 
Концерт-звіт  студентів дисципліни «Оперний 
клас» (2 року навчання) - «Композиторському 
генію присвячується…» Малий зал Академії ім. 
академіка О. С. Тимошенка (11.05.2021) 
Режисер та модератор заходів до вшанування 
пам'яті професора, видатного баяніста Mиколи 
Давидова, «конференція-спогад», урочисте 
відкриття меморіальної дошки, «концерт студе-
нтів», «Великий концерт вшанування пам’яті 
Миколи Давидову» Великий зал ім. В. Сліпака 
(18.052021) 

136.  Фах 
Ансамбль. 
Педагогічна 
практика. 
Керівництво 
магістерськими 
роботами.  
Музична 

Ткач  
Елеонора  
Сергіївна 

професор, який 
не має вченого 
звання професора 
кафедри спеціа-
льного фортепіа-
но №2 

вища, КДК 
1961, 
П 659297, 
фортепіано, 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
концертмейс-

кандидат педа-
гогічних наук  
13.00.02 -  Ме-
тодика викла-
дання (методика 
музичного ви-
ховання), тема 
дис.: «Форму-

- Київська державна 
консерваторія. Свідоцт-
во про закінчення аспі-
рантури (для музикан-
тів-виконавців) N 47, 12 / 
V / 1967. Кваліфікація: 
концертний виконавець-
соліст, викладач консер-

8,10,13,14,
19 



психологія. 
Методика 
викладання 
фортепіано.     
Методика 
викладання 
фаху у вищих 
навчальних 
закладах. 

тер. вання професій-
них умінь та 
навичок у сфері 
музично-
педагогічної 
діагностики». 
ПД 003425 
09.07.80, видано 
рішенням вищої 
Атестаційної 
комісії при Раді 
СССР; 
 
доцент кафедри 
спеціального 
фортепіано №2                       
ДЦ 044881  
20.05.81, рішен-
ням Вищої Ате-
стаційної комісії 

ваторії, концертмейстер. 
 

137.  Спеціальність 
(фах) 

Толпиго-Русіна  
Наталія  
Кирилівна 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра, кафедри 
спеціального 
фортепіано №1 

вища, КДК, 
1977, 
Я 785474, 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
концертмейс-
тер, соліст 
камерного 
ансамблю 

доцент кафедри 
спеціального 
фортепіано, 
№02 ДЦ 000972, 
19.02.04, рішен-
ням атестаційної 
колегії; 
 
Заслужена арти-
стка України 

Концерти, оприлюднені здобутки: 
концерт в Маріупольській філармонії (в ансам-
блі з лауреатом міжнародних конкурсів Павлі-
чук Т.), січень 2020 р.,  
виступи з оркестром в рамках концертів членів 
журі міжнародного конкурсу «Музичний лис-
топад», м.Маріуполь, 2018-2019 рр., 
сольний концерт в музеї Т.Шевченка, 2016 р., 
сольні виступи в Малому залі ім. Тимошенка на 
концертах пам’яті Александрова та Степаненка, 
ансамблеві концерти у 4 руки в Мистецькому 
центрі на Подолі з засл. артисткою України О. 
Дмитренко (2017-2018 рр.), 
випущено 2 CD-диска з сольними записами 
світової класики,запровадила власний you-tube 
канал, де виставлені записи світової класики в 
моїй інтерпретації. 

 1,8,10,14 

138.  Сольфеджіо 
Гармонія 
Поліфонія 
Методика 
Викладання 
музично-
теоретичних 
дисциплін 
Музично-
теоретичні 

Тукова  
Ірина 
Геннадіївна 

доцент кафедри 
теорії музики 

вища, Донець-
ка державна 
консерваторія, 
1999, 
НК 11168518, 
музикозна-
вець, викладач 

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Фу-
нкціонування 
інструменталь-
них жанрових 
моделей захід-
ноєвропейсько-

Захищені дисертанти: 
1. Грицюк О.Я. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема «Жанровий синтез в камерно-вокальній 
музиці першої третини XX століття (на прикла-
ді творів М. Равеля, П. Гіндеміта, С. Про-
коф’єва, Ф. Пуленка)». 2017 р. Диплом 
ДК 041970, від 27.04.2017 р., видано рішенням 
Атестаційної комісії. 

Київський інститут 
музики ім.Р.М.Глієра, 
«Музична культура 
сучасності: від науко-
вого осмислення до 
виконавської інтерпре-
тації та імпровізації», 
Сертифікат №060/03-
43, 15.01.2019, 90 годин 
(3 кредити ECTS) 

1,3,4,6,8, 
10,12,14,19 



системи 
Фах 
Аналіз музич-
них творів 

го бароко в 
українській 
музиці другої 
половини ХХ 
ст.», 
ДК 019086, 
11.06.03, видано 
рішенням Атес-
таційної комісії; 
 
доцент кафедри 
теорії музики, 
12ДЦ 021924, 
23.12.08, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії 

 
Публікації: 
Тукова И. Г. Неклассическая парадигма музыки 
и естествознания ХХ – начала ХХІ веков // Нау-
ковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського: Нау-
кові ділоги з Н.О.Герасимовою-Персидською. 
Київ, НМАУ, 2017. Вип. 119. С. 91–105. 
Tukova I. Ali obstaja »ženska« glasba? O 
ustvarjalnem delovanju sodobnih ukrajinskih 
skladateljic // Ženskost v glasbi skladateljic po 1918 
Pogledi nekaterih manjših glasbenih kultur Evrope. 
Ljubljana: Birografika Bori, d. o. o., 2018. S.287 
295. 
Tukova I. The Development of Western European 
Trends in the Kyiv Composition School (2010–
2017) // Lietuvos muzikologija (Lithuanian 
Musicology). 2018. № 19. Р. 52 61. 
Тукова І. Звукопошукова тенденція у компози-
торській практиці другої половини ХХ – почат-
ку ХХІ століття // Часопис НМАУ імені П.І. 
Чайковського. 2019. № 3 (44). С.56–69.  
Тукова І. Класична наукова картина світу і кла-
сичний музичний стиль: про особливості умо-
настрою епохи // Вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : 
ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 3. С.357–361. 
Tukova I. Treatment of Sound in Contemporary Art 
Music (at the Examples of Works by Ukrainian 
Composers) // Proceedings of the 4th International 
Conference on Art Studies: Science, Experience, 
Education (ICASSEE 2020). Paris : Atlantis Press, 
2020. Series : Advances in Social Science, 
Education and Humanities Research. Vol. 469. 
P.269–276. 

Київська муніципальна 
академія музики ім. Р. 
М. Глієра, Сертифікат 
№ 60/19-56, «Музико-
знавство у системі 
соціогуманітраних 
дисциплін: наукові 
теорії, наукові школи, 
наукові тексти», 
23.11.2019, 60 годин (2 
кредити ECTS) 
Київська муніципальна 
академія музики ім. Р. 
М. Глієра, Сертифікат 
№ 132/20-20, «Музична 
культура сучасності: 
від наукового осмис-
лення до виконавської 
інтерпретації та імпро-
візації», 15.01.2020, 90 
годин (3 кредити 
ECTS) 
Київська муніципальна 
академія музики ім. Р. 
М. Глієра, Сертифікат 
№ 148/21-19, «Музична 
культура сучасності: 
від наукового осмис-
лення до репрезента-
ції», 15.01.2021, 60 
годин (2 кредити 
ECTS) 

139.  Загальне та 
спеціалізоване 
фортепіано 
(інд.) 

Фадєєва 
Катерина 
Володимирівна 
 

професор кафе-
дри загального 
та спеціалізова-
ного фортепіано 
 

вища, КДК, 
1983, 
Г-ІІ 039605, 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
соліст камер-
ного ансамб-
лю, концерт-
мейстер 

доктор мистецт-
вознавства,  
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Су-
часні 
комп’ютерні 
технології у 
дослідженні 
музичної куль-
тури», 
ДД 007711, 
14.10.09, видано 

Захищені дисертанти: 
1. Каравацька Л.І. Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема «Творчість Л. М. Венедиктова як стильо-
вий феномен у контексті українського оперно-
хорового мистецтва», 2017 р. Диплом 
ДК 040962, від 28.02.2017 р, видано рішенням 
Атестаційної комісії 
 
Публікації: 
К.Фадєєва. Теоретико-ігрові проекції у сучасних 
музикознавчих дослідженнях // Мистецтвознав-

Центр неперервної 
культурно-мистецької 
освіти Національної 
академії керівних кад-
рів культури і мис-
тецтв, № 3519, «Впро-
вадження інноваційних 
педагогічних техноло-
гій у навчальний про-
цес вищих мистецьких 
навчальних закладів; 
академічна доброчес-
ність; нормативно-

1,6,7,10 



рішенням Атес-
таційної комісії;  
 
доцент кафедри 
фортепіано, 
ДЦ АЕ 000060, 
25.06.98, рішен-
ням вченої ради 
Київського 
державного 
університету 
культури і мис-
тецтв Міністер-
ства освіти; 
 
 

чі записки НАКККіМ – К.,Міленіум. 2016. С.3–
10.  
К.Фадєєва. Мова теорії множин у сучасних 
музикознавчих та культурологічних досліджен-
нях // Міжнародний вісник – К.: НАКККіМ. 
2017. С.93–98. 
K.Fadyeyeva. Modern musicology research: game 
theory projections // Social and cultural imperatives 
of the modern society development : collective 
monograph . Lviv-Torun, Liha-Pres, 2020. P.94–
111.  
Музичні комп’ютерні технології в теоретично-
му музикознавстві: історичні та сучасні виміри 
// Соціокультурна динаміка українського суспі-
льства : монографія / відповід. ред. Ю. В. Трач. 
Київ, Київ нац. ун-т культури і мистецтв, 2020. 
С.79 – 96. 
K.Fadyeyeva. The Heuristic Musical Computer 
Technologies in the Creativiti of Modem Compos-
ers, Annals of the Romanian Society for Cell Biolo-
gy. issue 2021.Volume 25 issue 3.4926_4935. 
(Scopus). 
K.Fadyeyeva. Methodsofalgorithmicmodelinginac-
ademiccomposers’ creation // Monografiapokonfer-
encyjna. Science, research. Development № 12. 
Belgrade (Serbia) 29.12.2018 – 30.12. 2018. Р.20–
22. 
K.Fadyeyeva. Metods of artificial intelligence in 
theoretical musicology: historical and contemporary 
projections // ІІ International Scientific Conference 
Scientific Development of New Eastern Europe: 
Conference Proceedings. November 15th, 2019. 
Riga, Latvia: Baltija Publishing. P.9–11. 
K.Fadyeyeva. Composers’ concept of light-music 
synthesis // Monografia pokonferencyjna. Science, 
research, development № 28. Baku 29.04. – 
30.04.2020. P. 69–71. 
К.Фадєєва. Композиторські концепції світлому-
зичного синтезу // Культурно- мистецькі обрії – 
2016 : зб. наукових праць / За заг. ред. 
К. І. Станіславської. К., НАККІМ, 2016. – ч. І. С. 
116–119. 
К.Фадєєва. Алгоритмічне моделювання у твор-
чості академічних композиторів // Культурно-
мистецькі обрії. 2016 : зб. наукових праць / За 
заг.ред. К. І. Станіславської. К., НАККІМ, 2016. 
ч. ІІ. С. 54–57. 

правові засади та фор-
ми організації освіт-
нього процесу». 
30.09.2017 



К.Фадєєва. Поліфонія в композиторській твор-
чості Ігоря Пясковського // Культурно-
мистецькі обрії. 2017 Зб. наукових праць / За 
заг.ред. К. І. Станіславської. Вип. 3 Київ. 
НАККІМ, 2017. С.78–81; 
К.Фадєєва. Всеволод Владимирович Топилин: 
великий музыкант и пианист ( к 110-летию со 
дня рождения). Збірник науково-методичних 
праць викладачів. Вип.1. Ред.-упоряд. 
Т. Омельченко. Київ, НМАУ 2018. С.122-131. 
К.Фадєєва. Логіко-конструктивні принципи 
музичного мислення в композиторській творчо-
сті музикознавця Ігоря Пясковського //Вісник 
Київського національного університету культу-
ри і мистецтв. Серія : Музичне мистецтво: зб. 
наук. пр. –  Вип. 1 / М-во освіти і науки України, 
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культу-
ри і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. 
С. 112–122. 
К.Фадєєва. Всеволод Владимирович Топилин: 
великий музыкант и пианист» (співавтор Ерма-
ков В. В.) // Пінчук О. Г. Cantosospeso / Перер-
вана пісня: Книга про В. В. Топіліна : Моногра-
фія / Харківський національний університет 
мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, Естет 
Прінт, 2018. С. 205–212. 
К.Фадєєва. Алгоритмічне моделювання у твор-
чості академічних композиторів // Матеріали ІХ 
науково-практичної конференції «Сценічне 
мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-
методичний аспект. (16–18.04.2019 р.). КМАЕ-
ЦМ. Київ, НВМ НАКККІМ, 2019. С.60–62. 
К.Фадєєва. Музикознавець та композитор Ігор 
Пясковський: системність музичного мислення» 
// Тези доповідей V Міжнародної науково-
практичної конференції «Відкриті еволюціону-
ючі системи». 19–21 травня 2020. С.107–110.  
К.Фадєєва. Музичні навчальні комп’ютерні 
програми: структура, функції напрями викорис-
тання (співавтор проф. М. І. Дудко) // Тези до-
повідей V Міжнародної науково-практичної 
конференції «Відкриті еволюціонуючі систе-
ми». 19–21 травня 2020. С.127–129. 
К.Фадєєва. Засоби виконавської виразності в 
музичних евристичних комп’ютерних програ-
мах (співавтор викладач-методист Єрмаков 
В.В.) // Тези доповідей V Міжнародної науково-



практичної конференції «Відкриті еволюціону-
ючі системи». 19–21 травня 2020. С. 129 – 130. 
К.Фадєєва. Фортепіанні твори Кароля Шима-
новського: методи структурного аналізу // Тези 
доповідей четвертої міжнародної науково-
практичної конференції «Україна. Європа. Світ. 
Історія та імена в культурно-мистецьких рефле-
ксіях». 5–7 листопада 2020. С.202–204. 
К.Фадєєва. Досвід міжпредметних зв’язків у 
практиці кафедри загального та спеціалізовано-
го фортепіано (співавтор Магомедбекова Н. П.) 
// Загальне та спеціалізоване фортепіано: досяг-
нення та перспективи: Збірник науково-
методичних праць викладачів. Вип.2. – Ред.-
упоряд. Т. Омельченко. – Київ, НМАУ, 2021. С. 
37 – 44. 
К.Фадєєва. Наукові рефлексії музиканта, піаніс-
та, педагога Юрія Глущенка (співавтор Єрмаков 
В. В.) // Загальне та спеціалізоване фортепіано: 
досягнення та перспективи: Збірник науково-
методичних праць викладачів. Вип. 2. Ред.-
упоряд. Т. Омельченко. Київ, НМАУ, 2021. С. 
27 – 37. 

140.  Фортепіано 
Педагогічна 
практика 

Федоров 
Борис 
Григорович  
 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента, 
кафедри спеціа-
льного фортепі-
ано №2 
 

вища, КДК, 
1983, 
Г-І  473948, 
концертний 
виконавець, 
концертмейс-
тер, викладач 

- Публікації: 
Федоров Б.Г. Проблема Шопенівського репер-
туару у дитячій фортепіанній педгогіці: Досвід 
оцінки труднощів // ГО “ESTA-Україна” “Акту-
альні проблеми мистецької педагогіки. Традиції 
та іновації”. Мариуполь, 2020. С.100-110. 
Федоров Б.Г. П'єса для контрабаса та фортепіа-
но “6 варіацій на тему Шопена”. 2020. Ювілей-
ний концерт нідерландської фірми звукозапису 
Channel Classic у Мюзікгебау м.Ейдховена (Ні-
дерланди) 
https://music.youtube.com/watch?v=PpQz1O5Pim
0&list=RDAMVMPpQz1O5Pim0 
П'єса для контрабаса та фортепіано “Присвята 
2020”, 2020, прем’єра на Новорічному фестивалі 
у Амстердамі в Bethlehemkerk 03.01.2021 
https://youtu.be/tz3hhjUnB84 
 
Концерти, оприлюднені здобутки: 
01.06.2016 Сольні концерти у фортепіанному 
абонементі Чернігівської філармонії, у програмі 
твори Гайдна та  Шопена;  
16.10.2016 у програмі твори Дебюссі та Мусор-
гського.  Концертний тур у провінції Хунань 

Асистентура-
стажування КДК, 1987, 
№ 2280 
 
 

1,10,13, 
14 

https://music.youtube.com/watch?v=PpQz1O5Pim0&list=RDAMVMPpQz1O5Pim0
https://music.youtube.com/watch?v=PpQz1O5Pim0&list=RDAMVMPpQz1O5Pim0
https://youtu.be/tz3hhjUnB84


(Китай) 
квітень-травень 2016 - 3 різні сольні програми.  
Сольні концерти у Центральній науковій бібліо-
теці (Київ, жовтень 2016), 
Концерт у Державному педагогічному універ-
ситеті м.Полтави (травень 2017) та у музичній 
школі ім.Вільковського у м.Чернігові (травень 
2017) 
Концертні виступи у Нідерландах (Цхедам, 
Амстердам двічі, Еде тричі - з 21.05.2017–
31.05.2017 
Сольний концерт у Малому залі НМАУ “Пок-
ровський вечір фортепіанної музики” – Сонати 
Гайдна та сюїтні цикли Дебюссі,14.10.2017 
Лекція-концерт у Центральній науковій бібліо-
теці ім. Вернадського “Феномен “Картинок з 
виставки” Мусоргського”, 15.03 2018 
Сольний концерт на церемонії відкриття 
І відкритого конкурсу молодих піаністів в музи-
чному училищі м. Запоріжжя, 16.05.2018 
Участь у фестивалі “Chamber music in the cave” 
в м.Бузот, Іспанія, 22-23.03.2018 
Участь у фестивалі камерної музики в м. Еде, 
Нідерланди, 9,13.05.2018 
Сольний концерт на церемонії відкриття ІІ відк-
ритого конкурсу молодих піаністів м. Запоріж-
жя, 10.03.2019 
Сольний концерт у Львівському Будинку ор-
ганної та камерної музики 8.11.2019 
Сольний концерт у Малому залі НМАУ “Берез-
неві серенади” 17.03.2019, у програмі Сонати 
Гайдна та ранні цикли Шумана  -  “Метелики” 
ор.2  та Карнавал ор.9 
Запис на студії  Studio van Schuppen  у Нідерла-
ндах у травні 2019 - Шуман “Метелики” ор.2, 
Шопен Мазурки ор.33, ор.41, ор.63, Дебюссі 
“Образи” І зошит 

141.  Бандура Федорова 
Людмила 
Володимирівна 

завідувач кафед-
ри бандури,  
професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра, кафедри 
бандури 

вища, КДК, 
1983, 
Г-ІІ 046791, 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
керівник ан-
самблю бан-
дуристів 

доцент кафедри 
народних ін-
струментів,  
02ДЦ 002228,  
17.06.04, рішен-
ням Атестацій-
ної колегії; 
 
Заслужена арти-
стка України  

Аранжування творів для голосу в супроводі 
бандури  та інструментальних  творів для бан-
дури соло ( в електронному вигляді): 
Абе К. Сон квітучої черешні 
Агрелль Дж. Соната 
Аренський А. Етюд h-moll 
Бах Й.С. Прелюдія і фуга Cdur 
Бах Й.С. Прелюдія і фуга e-mollBWV 0533 
Бах Й.С. Прелюдія ре мажор із сюїти №5 для 
віоли-помпоза 

Асистентура-
стажування 
КДК, 1987 

1,4,11,14, 
19 



 Бах К.Ф.Е. Рондо 
Бенда Г. Лярго і престо 
Беренс Г. Етюд №26 
Беренс Г.Етюд №20 
Білаш О., сл. Д. Павличка. Пісня Франчески з к-
ф «Роман і Франческа» 
Брунс Ж .Прелюдія і фуга g-moll 
Брунс Н. Прелюдія і фуга мі мінор 
Вейс С. «Фантазія» 
Гайдн Ж. Соната №2 
Глінка M. Я здесь, Инезилья 
Дакен К. Гнівні вітри  
Дерінг  К. Этюд №26 
Джуліані М. Сонатина 
Завалішина М., сл. Ашота Граші.Казка 
Задоянов В. Арфа О`Керолана 
Задоянов В.Празднество на Тальтиу 
Калачевський М. Баркарола і Ноктюрн 
Калінніков В. Сумна пісенька 
Карабиць І. Дві Прелюдії 
Колесса М. Зозуленька кукат 
Колесса М. Етюд 
Ле Пен А.Н. Скарга Марії Стюарт 
Лисенко М. Елегія 
Лисенко М. Пісня без слів 
Мясков К. Ой,  заграйте музики 
Мясков К. Прилетів сокіл до віконця 
Мясков К. Ой, у полі озеречко», варіації 
МясковК. Музична картина на сл. Т.Шевченка 
Защебетав жайворонок 
Параді Д. Соната Е 
Пахельбель Д. Чакона 
Пуленк Ф. Імпровізація 
Ревуцький Л. Чи се ж тая криниченька 
Рубинштейн А. Мелодия 
Фішер К. Сюїта а 
Хаммель Г. Кришталева прикраса 
Черні К. Etude op.740 №40 
Шмідт Етюд №2  
Федорова Л. «Тече вода і-за гаю» для бандури 
соло 

142.  Гармонія 
Сольфеджіо 
Аналіз музич-
них творів 
Фах 
керівництво 

Філатова 
Тетяна 
Володимирівна 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра кафедри 
теорії музики 

вища, ДДМПІ,  
1986,  
ЛВ 428433, 
музикозна-
вець, викладач 

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.02 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: 
«Атональність у 

Публікації: 
Филатова Т.В. Семантические аспекты гармо-
нии: феномен разомкнутых структур в романсо-
вой лирике ХІХ столетия // Проблеми взаємодії 
мистецтва, педагогіки та теорії і практики осві-
ти. Когнітивне музикознавство. Харків, 2018. 

Київський інститут 
музики ім. Р.М.Глієра, 
кафедра теорії музики, 
«Музична культура 
сучасності:  
від наукового осмис-

1,4,8,10,11 
14,19 



кандидатсь-
кими дисерта-
ціями 
Керівництво 
курсовими 
роботами  
Пед. практика 

динаміці онов-
лення тональної 
системи ХХ  
століття: теоре-
тичні проблеми 
та методи дослі-
дження»,  
ИС 002203, 
21.01.91, видано 
рішенням Атес-
таційної комісії;  
 
доцент кафедри 
теорії музики та  
композиції 
Донецької кон-
серваторії, 
ДЦ АР 001811, 
14.12.95, рішен-
ням Вченої ради 
Донецької косе-
рваторії 
 

Вип.49. С.47–68. 
http://num.kharkiv.ua/share/intermusic/vypusk49/V
ip_49_4_Filatova.pdf  
Іванніков Т.П., Філатова Т.В. Гітарна творчість 
Агустіна Барріоса у контексті розвитку параг-
вайської музики // Історія музики: процеси, 
проблеми, персони : Науковий вісник НМАУ: 
зб.наук.ст. / ред.-упоряд. М.А.Ковалінас. Київ, 
НМАУ, 2019. Вип.124. С.86–102. 
http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/165413/
165550  
Іванніков Т.П., Філатова Т.В. Венесуельська 
гітарна музика ХХ століття: Антоніо Лауро, 
Аліріо Діас // Часопис НМАУ. Київ, НМАУ, 
2019. № 3 (44). С.33–55. 
http://chasopysnmau.com.ua/article/view/189614/1
89928  
Іванніков Т.П., Філатова Т.В. Куатро як істори-
чний феномен венесуельського гітарного мис-
тецтва // Часопис. Київ, НМАУ, 2019. № 4 (45). 
С.7–18. 
http://chasopysnmau.com.ua/article/view/189778/1
89914  
Іванніков Т.П., Філатова Т.В. Чилійський гітар-
рон як інструмент народного та культового 
побуту // Науковий Вісник НМАУ. Київ, 2020. 
№128. С.80–93. 
http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/215198/
215316  
Філатова. Т.В. Чилійська гітарна музика: «Ан-
тикуеки» Віолети Парри // Сучасне музикознав-
ство: методологія, теорія, історія : Науковий 
Вісник НМАУ. Київ, 2020. №129. С.232–250. 
http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/219741/
219797 

лення до виконавської 
інтерпретації та імпро-
візації», №060/03-42; 
01.12.2018–15.01.2019, 
90 годин (3  
кредити ЕСТS) 

143.  Баян 
Ансамбль 
Педагогічна 
практика 

Фенюк 
Павло 
Віталійович 

професор, який 
не має вченого 
звання профе-
сора, кафедри 
баяна та акор-
деона 
 

вища, КДК, 
1990,  
ИВ-I 024422, 
концертний 
виконавець, 
викладач 

доцент кафедри 
народних ін-
струментів, 
ДЦ АР 005575  
27.06.97, рішен-
ням Вченої ради 
НМАУ; 
 
Заслужений 
артист України  

Концерти, оприлюднені здобутки: 
Записав 7 компакт-дисків 
(HUGOHERRMANN-
WETTBEWERBFURAKKORDE-
ONSOLISTEN. Stadt Witten); (Living con-
cert/Living Sound; PAVEL FENYUK at the 
Lysenko Hall of columns of the National 
Philharmonic Society of Ukraine), 
здійснив фондові записи на Держтеле-
радіо, 
Підготував 2 сольні програми з творів вітчизня-
ної та зарубіжної класики, сучасної музики, які 

Асистентура-
стажування  
КДК, 1992 
 

1,3,12,13, 
14,19 
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виконувались в Китаї, Чорногорії (2016 р.), 
Норвегії (2018 р.), Португалії (2019 р.), Хорватії 
(2019 р.) 

144.  Диригування, 
Диригентська 
практика,  
Читання та 
аналіз парти-
тур, 
Оркестр бая-
ністів 
 

Франц 
Йосип 
Степанович 

професор, який 
не має вченого 
звання профе-
сора, кафедри 
оркестрового 
диригування та 
інструментоз-
навства 

вища, КДІК, 
1981, 
Г-ІІ 034799, 
Культурно-
освітня робо-
та, культурно-
освітній пра-
цівник, керів-
ник оркестро-
вого колекти-
ву; 
НМАУ, 1997, 
ЛД  008136, 
диригент 
симфонічного 
оркестру та 
музичного 
театру 

доцент кафедри 
українського 
народно-
інструменталь-
ного виконавст-
ва,  
ДЦ АР 002601, 
04.04.95, рішен-
ням Вченої ради 
Київського 
державного 
інституту куль-
тури;  
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

- Аспірантура НУКіМ, 
1988 
 

4,10,11,14, 
19 

145.  Концертмейс-
терський клас 
Концертмейс-
терська прак-
тика 

Хмара 
Ганна 
Миклаївна 

викладач кафе-
дри концерт-
мейстерства 

вища, КДК, 
2003, 
КВ 23137330, 
викладач, 
концертмейс-
тер, артист 
камерного 
ансамблю, 
концертний 
виконавець. 

- Провідний концертмейстер кафедри скрипки  
НМАУ ім. П.І. Чайковського 2000–2021 рр. 
Концертмейстер скрипкового відділу у КМДЛ 
імені М.В.Лисенка 2000–2004 рр., 2006-2019 рр. 
 
Публікації: 
Хмара Г. Роль італійського періоду у форму-
ванні композиторського стилю Дмитра Бортня-
нського (на прикладі камерно-інструментальних 
творів) // Часопис НМАУ №4 (45). Київ, 2019. 
С.45-56. 
Хмара Г. Становлення індивідуального компо-
зиторського стилю в українській камерно-
інструментальній музиці другої половини XVIII 
століття // Актуальні питання гуманітарних 
наук, вип.28. Дрогобич, 2020. С.225-232. 
Концерти: 
Концертна програма «Присвята Мирославу 
Скорику» з творів М.Скорика для скрипки і 
фортепіано, разом із Богданою Півненко; фес-
тиваль Kyiv Bouquet Stage, 20.08.2020;  
Концертна програма «Дотик Янгола» з творів 
для скрипки і фортепіано українських компози-
торів, разом із Б. Півненко; 
Концерти у Львові, Черкасах, Кам’янці, Криво-
му Розі, Тернополі, Чернівцях, Балтіморі, Ва-

Асистентура-
стажування НМАУ, 
2003 -2006 рр. 

1,13,14,20 



шингтоні, 2017–2021;  
Концертна програма «Вокальні цикли», яка 
включає цикли «Песни и пляски смерти» 
М.Мусоргського та Д. Шостаковича «6 стихот-
ворений М. Цветайвої» разом із Н.Максимчук, 
Сумська філармонія, дім-музей М.Булгакова, 
2016–2017. 

146.  Фах 
Музична кри-
тика 
Методологія 
історичного 
музикознавст-
ва 
Інфраструкту-
ра музичного 
життя 
Основи мене-
джменту в 
закладах куль-
тури та мис-
тецтв 

Чекан 
Юрій 
Іванович 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра, кафедри 
історії світової 
музики 

вища, КДК, 
1984,  
КВ 607568,  
музикозна-
вець, викладач 
 

доктор мистецт-
вознавства,  
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
«Інтонаційний 
образ світу як 
категорія істо-
ричного музи-
кознавства», 
ДД 009200, 
23.02.11, видано 
рішенням спеці-
алізов.Вченої 
ради НМАУ 
Міністерства 
культури і тури-
зму; 
 
доцент кафедри 
теорії та історії 
музики 
ДЦ АР 000701, 
06.10.94, видано 
рішенням Вче-
ної ради Ніжин-
ського 
пед.інституту  

Головний редактор журналу Арт-Лайн, 1996-
2000 рр. 
Головний редактор часопису «Час», 2004-2012 
рр.  
 
Захищені дисертанти: 
1. Вавшко І.В. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема «Музична поетика рок-балади», 2020 р. 
Диплом ДК 055986, від 26.02.2020 р, видано 
рішенням Атестаційної колегії. 
2. Коменда О.І. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня доктора мистецтвознавства за спеці-
альністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. Тема 
«Універсальна творча особистість в українській 
музичній культурі», 2021 р. Диплом ДД 010783 
від 09.02.2021 р, видано рішенням Атестаційної 
колегії. 
 
Публікації: 
Music and imperial ideology (Glinca’s case) // 
International musicology congress. Vol 3. 
Timisoara, 2016. Р.92-98. 
Історія музики та історія музики // Часопис 
НМАУ. Київ, 2017, №3 (36). С.47-54. 
Історія музики – ХХІ: екстенсифікація чи інтен-
сифікація? // Науковий вісник НМАУ, вип.120. 
Київ, 2017. С.23-38. 
Zoltan Kodály and Stanislaw Lyudkevych // Нау-
ковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського., 
Вип. 124. Історія музики: проблеми, процеси, 
персони. Київ, 2019. С.161-169. 
К истории создания Национального симфо-
нического оркестра Украины // Ars inter culturas, 
2019, №8. С.279-290. 
https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1/article/view/262/
186 
Музична сфера сучасної культури: виміри та 
конфігурації // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. 

Докторантура НМАУ, 
2005 

1,3,6,7,8, 
10,12,19,20 



Чайковського, Вип.129. Київ, 2020. С.81-90. 
147.  Фах (віолон-

чель) 
 

Червова 
Олена 
Андроніківна 

професор, який 
не має вченого 
звання профе-
сора,кафедри 
струнно-
смичкових 
інструментів 

вища, ХІМ, 
1974,  
Э 079554,  
соліст оркес-
тру, викладач 
/віолончель/, 
артист каме-
рного ансам-
блю 

доцент кафедри 
струнно-
смичкових ін-
струментів, 
12ДЦ 019300, 
05.06.08, видано 
рішенням атес-
таційної колегії 

- - 3,4,14,15 

148.  Фах (акорде-
он)  
Оркестр акор-
деоністів 
Виконавська 
практика  
Історія акор-
деонно-
баянного мис-
тецтва 

Черказова 
Євгенія 
Іванівна 

завідувач  
кафедри баяна  
та акордеона, 
професор 

вища, КДК, 
1990, 
ЗВ 813845, 
концертний 
виконавець, 
диригент 
оркестру на-
родних ін-
струментів, 
викладач 
 

професор кафе-
дри народних 
інструментів,  
12ПР 007998 
26.09.12, видано 
рішенням атес-
таційної колегії; 
 
Народна артис-
тка України 
 

Концерти, оприлюднені здобутки: 
Організація концертних заходів кафедри баяна 
та акордеона у Великій Залі НМАУ: Концерт-
присвята В.Бесфамільнову, до 80-річчя кафедри 
народних інструментів, До 100-річчя від дня 
народження М.Різоля, Вечір пам’яті 
М.А.Давидова; 
Організація концертів кафедри баяна та акорде-
она в м.Київ та інших містах України; 
концертні програми в Національній філармонії; 
організація та проведення щорічного циклу 
концертів «KyivAccordionFest» в Національній 
філармонії України; 
сольні гастрольні концерти; 
участь у міжнародних фестивалях в Італії, Лит-
ві, Естонії; 
Концертні виступи в Україні у складі квартету 
«Джерело»; 
участь у міжнародних фестивалях оркестру 
«GrandAccordeon» в Литві, Естонії, Україні; 
Аранжування для акордеона соло, ансамблів , 
оркестру акордеоністів, квартету «Джерело»; 
Фондові записи на Національному радіо; 
Підготовка, запис та видання компакт-дисків: 
«RoundTripApuliaBalkans», duowithLivioMinafra, 
2020, ІncipitRecords; «Harpsichordion- From 
Piazza to Piazzolla», duo S.Shabaltina-
E.Cherkazova, 2021, Da Vinci Pblishing 

Асистентура-
стажування 
КДК, 1993,  
 
Сертифікат В2 
№ 03/15 
14.04.15 

1,3,4,14,19 
 

149.  Генерал-
бас 
Методика 
викладання 
клавесину 
Старовинні 
клавішні ін-
струменти 
Методика 

Шадріна-
Личак 
Ольга  
Віталіївна 
 

завідувач кафе-
дри старовин-
ної музики, 
доцент, який не 
має вченого 
звання доцента  

вища, НМАУ, 
1997,  
КЛ 901571, 
концертний 
виконавець, 
викладач, кон-
цертмейстер, 
артист камер-
ного ансамблю 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
«Безтактова 
прелюдія як 
репрезентант 
французького 
клавесинного 

Керівництво здобувачем: 
Єрмак Ігор Юрійович, дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата мистецтвознавст-
ва за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистец-
тво. Тема «Флейтове виконавське мистецтво 
Західної Європи XVIII століття: розвиток ін-
струмента, техніка, репертуар», 2021. Диплом 
ДК №059739 від 15.04.2021, видано рішенням 
атестаційної комісії. 

Асистентура-стажування 
НМАУ, 2003; 
Cтрасбурзька націона-
льна консерваторія, 
2005; 
Наукове стажування в 
Центрі Вищої Освіти 
Музики і Танцю (Тулу-
за,Франція),  

1,4,6,8,10, 
14 



викладання 
клавесину у 
ВНЗ 
Клавесин 
Підготовка 
магістерської 
роботи 

 стилю XVII – 
початку XVIII 
століття: аспек-
ти виконавсько-
го прочитання», 
ДК 000613, 
10.11.11, видано 
рішенням атес-
таційної колегії  

 
Концертні програми з оркестрами «Київські 
солісти» (2016-2021), «NewEraOrchestra» (2017-
2021), London Baroque Orchestra (2018), Ky-
ivMozartOrchestra (2019-2021); 
Участь в якості солістки та ансамблістки у між-
народних фестивалях: 34AnkaraMüzikFestivali 
(Турція, 2017), XIII фестиваль Gorczycki 
Festiwal (Польща, 2018), Х міжнародна Пасха-
льна асамблея (Україна, 2018), BouquetKy-
ivStage (Україна, 2018-2020), Bach-fest (Україна, 
2016, 2017, 2019), 73 Septembre musical (Швей-
царія, 2018), «Старовинна музика в стародав-
ньому місті» (Україна, 2016, 2020); 
Співпраця з OpenOperaUkraine: участь в поста-
новках опер «Дідона та Еней» Г.Персела (2017-
2018, дир. Н. Кожухар та І.Король), «Ацис і 
Галатея» Г.Ф.Генделя (2019, дир. Й. Халубек), в 
концертних програмах 2017-2021 рр., в міжна-
родних проєктах «Україна та Австрія: барокові 
зустрічі» (Відень, 2019), «Бах Єднає!» (Київ, 
2020); 
Співпраця з провідними молодими українськи-
ми виконавцями Б.Корчинською, М.Которович, 
Б.Півненко, К.Шараповим, Т.Журавель, 
І.Гусєвою, І.Єрмаком; 
Виступи в якості контінуїстки з В.Соколовим, 
Н.Борисоглебським, І.Королем (скрипка), 
А.Шоллем та Ю.Міненком (контратенори), 
Е.Кіркбі, О.Пасічник, О.Бєлкіною та Х.Медлам 
(сопрано), Г.Гоффманом (віолончель), 
А.Авіталем (мандоліна), Дж.Тавадросом (уд), а 
також з такими диригентами, як К.Карабіц, 
І.Король, В.Матюхін, Т.Калініченко, 
І.Андрієвський 

2010 

150.  Загальне фор-
тепіано (інд.) 

Шамаєва 
Кіра 
Іванівна 
 

професор кафе-
дри загального 
та спеціалізова-
ного фортепіано 
 

вища, КДК, 
1956, 
Б 286744, 
викладач по 
класу фортепі-
ано та кон-
цетрмейстер 
 
 

доктор мистецт-
вознавства, 
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Му-
зична освіта в 
Україні у І пол. 
ХІХ ст. (на 
матеріалі Во-
линської, Київ-
ської, Черні-
говської, Полта-

Публікації: 
Сохранить память // Митець – культура – 
виміри часу. Міжнародні наукові читання 
2016 в Музеї Бориса Лятошинського в Жи-
томирі : збірник статей. Житомир : О. О. 
Євенок», 2016. С. 385–395. 
До біографії Наталії Григорівни Холодної // 
Загальне та спеціалізоване фортепіано: дося-
гнення та перспективи. Вип. 1. Київ : НМАУ, 
2018. С. 116–122. 
Лятошинські в Житомирі // Борис Лятошин-
ський. In memoriam. Мюнхен, 2018. С. 218–

Аспірантура КДК,  
1959 р. 

1,7,11,14 



вської губер-
ній)», 
ДН 000503 
25.11.92, видано 
рішенням спеці-
алізов. Вченої 
ради КДК; 
 
професор кафе-
дри загального 
та спеціального 
фортепіано, 
ПР 000814,  
17.06.92, видано 
рішенням Вче-
ної ради КДК 

226. 
Станіслав Блюменфельд – засновник і керів-
ник музичної школи (училища) в Києві 
(1892–1898) // Шимановські, Блюменфельди, 
Нейгаузи: музичні родини на перехресті 
культур. Кропівницький : Видавець Лисен-
ко В. Ф., 2019. С. 163–166. 
Київські роки Фелікса Бдюменфельда // Ши-
мановські, Блюменфельди, Нейгаузи: музич-
ні родини на перехресті культур. Кропівни-
цький : Видавець Лисенко В. Ф., 2019. С. 
199–206. 
Генріх Густавович Нейгауз і Київська консе-
рваторія // Шимановські, Блюменфельди, 
Нейгаузи: музичні родини на перехресті 
культур. Кропівницький : Видавець Лисенко 
В. Ф., 2019. С. 402–410. 
З архіву Віктора Косенка // Науковий вісник 
Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського. Київ : НМАУ, 2016. 
Вип. 115: Доля митця в реаліях культурно-
історичних процесів першої половини ХХ 
століття : збірник статей. Книга перша. С. 
53–68. 
Тетяна Володимирівна Шаняєва // Загальне 
та спеціалізоване фортепіано: досягнення та 
перспективи. Вип. 2. Київ : НМАУ, 2021. С. 
11–15. 

151.  Еволюція 
художніх 
стилів у мис-
тецтві 
Текстологія і 
палеографія 
музичні 
Музична ор-
наментика 
Європейські 
музичні нота-
ції 
Розшифровка 
табулятур 

Шевчук 
Олена 
Юріївна 
 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра, кафедри 
старовинної 
музики 
 
 

вища, КДК, 
1984,  
ВВ-І 120985, 
музикозна-
вець, викладач 
 

кандидат  
мистецтвознавс-
тва,  
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Ки-
ївський наспів у 
контексті цер-
ковно-
монодичного 
співу України та 
Білорусії 17–
18 ст.: джерела, 
жанри, риси 
стилістики», 
ДК 005270 
08.12.99, видано 
рішенням спеці-
аліхов. Вченої 
ради НМАУ 

Учасниця ансамблю «Древо» (першого в Украї-
ні науково-етнографічного гурту) з 1979 року.  
 
Керівництво здобувачем: 
1. Жулковський Б.Є. Дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата мистецтвознав-
ства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне ми-
стецтво. Тема «Жанр кондака в українському 
церковно-монодійному співі ХV – ХІХ століть», 
2016 р. Диплом ДК 038659, від 29.09.2016 р., 
видано рішенням Атестаційної колегії. 
2. Сікорська Н.В.Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема «Клавірна музика Бароко в редакціях 2-ї 
половини ХІХ ст.: становлення історично інфо-
рмованого виконавства», 2016 р. Диплом ДК  
38657, від 29.09.2016 р., видано рішенням Атес-
таційної колегії. 
 

Куявський університет, 
Влоцлавек (Польща), 
«ProblemsandProces-
sofReformingEducation-
inthefieldofCulture-
andArtsAreainUk-
raineandEUCountries», 
13.12.2019, 6 кредитів 
(180 год.) 

1,6,7,8,12, 
14,19,20 



Міністерства 
культури і мис-
тецтв України;  
 
доцент кафедри 
фольклористики 
та народно-
пісенного вико-
навства,  
ДЦ 003898 
26.02.02, видано 
рішенням атес-
таційної колегії 

Публікації: 
Шевчук О., Коропніченко Г. Різдвяні канти: 
проблема термінології // Етномузика. Львів, 
ЛНМА, 2021. 
Шевчук О. Ще раз про українське народне бага-
тоголосся (типи фактурного устрою) 
//Проблеми етномузикології. Київ, НМАУ, 2019. 
Вип. 14. С. 49–76. Doi: 10.31318/2522-
4212.2019.14.183850 
Шевчук О. Матеріали до дослідження польсько-
українських зв’язків (фольклористика, етному-
зикологія) // Проблеми етномузикології.Київ, 
НМАУ, 2018. Вип.13. С.7–57. Doi: 
10.31318/2522-4212.2018.13.1455663 Шевчук О. 
Сучасний центр української етномузикології (до 
25-річчя діяльності Лабораторії етномузикології 
НМАУ ім. П. І. Чайковського // Проблеми ет-
номузикології. Київ, НМАУ, 2017. С.117–121. 
Шевчук О. Цикли літургії в українських Ірмоло-
гіонах кінця ХVІ – ХVІІ століть з позицій текс-
тології // Науковий вісник НМАУ, вип.119: 
Наукові діалоги з Н.О.Герасимовою-
Персидською. Київ, 2017. С.121-147, 319-321. 

152.  Історія зару-
біжної хорової 
музики 
Методика 
викладання 
фахових дис-
циплін у ви-
щих навчаль-
них закладах 

Шейко 
Алла 
Олексіївна 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента, 
кафедри хоро-
вого диригуван-
ня 

вища, КДК, 
1988,  
ИВ-І 024400, 
диригент хору, 
викладач хо-
рових дисцип-
лін 

Кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Хо-
рові твори Гоф-
фредо Петрассі 
1930 х – початку 
1940 х років у 
контексті італій-
ської музики 
першої полови-
ни ХХ століття» 
ДК 040950,  
28.02.17, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

Оприлюднені здобутки: 
Продюсер та автор ідеї Національного проекту 
«Я-ВІРТУОЗ!», 19.12.2020; 
https://www.youtube.com/watch?v=NlD5z6Qz0ec 
Національний проект «Я-ВІРТУОЗ!», 
27.02.2019 
https://www.youtube.com/watch?v=9_4u6Oeupdk
&t=9s 
За участі Хору хлопчиків і юнаків НМАУ 
(з 0:55 по 06:40) 
Національний проект «Я-ВІРТУОЗ!», 
29.11.2019 
https://www.youtube.com/watch?v=PGlBbMO6Jy
o&t=27s 
Національний проект «Я-ВІРТУОЗ!», 
15.01.2019 
https://www.youtube.com/watch?v=ldjaLgifvK8 
За участі Хору хлопчиків і юнаків НМАУ (з 
18:18 по 23:32) 
Національний проект «Я-ВІРТУОЗ!», 
09.11.2018 
https://www.youtube.com/watch?v=SqBO8FC3QH
Y&t=794s 
Національний проект «Я-ВІРТУОЗ!», Юнаць-

 1,3,5,12,14 



кий формат, 10.11.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=VdIQ6ZuZjsU 
Проект «Мистецькі історії»: «Високий стиль» за 
участі Хору хлопчиків і юнаків НМАУ 
https://www.youtube.com/watch?v=2wmjV5nusYg 
( з 33:33 до 40:50) 
Проект «Мистецькі історії»: «Із Янголом на 
плечі» за участі Хору хлопчиків і юнаків НМАУ 
https://www.youtube.com/watch?v=_7hRO2BCQ7
0 (з 26:00 до 33:12) 
Проект «Мистецькі історії»: «Боже, Україну 
збережи» за участі Хору хлопчиків і юнаків 
НМАУ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ysr562QGdiA 
https://www.youtube.com/watch?v=IDe8yK14kkI 
https://www.youtube.com/watch?v=PDvn5MliMFs 
Проект «Мистецькі історії»: «Музика небес» 
За участі Хору хлопчиків і юнаків НМАУ 
https://www.youtube.com/watch?v=qSvySjZnluw(з 
05:26 до 09:12) 
Мистецький проект "Під Покровою Твоєю, 
Богородице": концерт у Патріаршому соборі 
Воскресіння Христового, за участі Хору хлоп-
чиків і юнаків НМАУ 
https://www.youtube.com/watch?v=DzEua5z0ikg ( 
33:22 до 35:52) 
Мистецький проект “Чорнобиль – молодь буде 
пам'ятати”: концерт-реквієм у Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового, за участі Хору 
хлопчиків і юнаків НМАУ 
https://www.youtube.com/watch?v=Qk88bxGr0Ag 
(з 50:39 до 55:12) 
КонцертХору хлопчиків і юнаків НМАУ у Ко-
лонному залі ім.Лисенка Національної філармо-
нії України 
https://www.youtube.com/watch?v=ufjdCrdvL2g 
Колонний зал ім.Лисенка Національної філар-
монії України: В.А.Моцарт. Коронаційна меса, 
Хор хлопчиків і юнаків НМАУ та Симфонічний 
оркестр Національної філармонії України, дири-
гент Ігор Палкін 
https://www.youtube.com/watch?v=Ty6JM-
wOaJY 
Проект Національної філармонії України "Пер-
лини бароко": А. Вівальді. Магніфікат. 
Хор хлопчиків і юнаків НМАУ, Національний 
ансамбль солістів «Київська камерата» Дири-

https://www.youtube.com/watch?v=2wmjV5nusYg
https://www.youtube.com/watch?v=_7hRO2BCQ70
https://www.youtube.com/watch?v=_7hRO2BCQ70
https://www.youtube.com/watch?v=qSvySjZnluw
https://www.youtube.com/watch?v=DzEua5z0ikg
https://www.youtube.com/watch?v=Qk88bxGr0Ag


гент В.Матюхін 
https://www.youtube.com/watch?v=8B9CDAnneS
8 
Участь Хору хлопчиків і юнаків НМАУ у між-
народному фестивалі Festival di Musica Corale, 
2013, XXIXedizione, Tolentino (Italia) 
https://www.youtube.com/watch?v=-6ldjIrv77k 
https://www.youtube.com/watch?v=Ee46zR3sH-o 
https://www.youtube.com/watch?v=wWCxOO2CJr
U 
https://www.youtube.com/watch?v=2bUq77Bxm_I 
https://www.youtube.com/watch?v=vt4z7PeGDEc 
Участь Хору хлопчиків і юнаків НМАУ у 
59 міжнародному фестивалі духовної музики 
VirgoLauretana, Loretto (Italia), 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=UELThpoW9
Ys 
V міжнародний фестиваль симфонічної музики 
в Алжирі. Головний хормейстер фестивалю – 
заслужений діяч мистецтв України Алла Шей-
ко. 
https://www.youtube.com/watch?v=3FtSI1nRZkw 
На запрошення Посольства України в Німеччи-
ні: Берлін (Німеччина), Французький собор, 
Різдвяний концерт, Хор хлопчиків і юнаків 
НМАУ 
https://www.youtube.com/watch?v=fXvSaxEm63Y 
https://www.youtube.com/watch?v=5RWnNgpPxq
Q 
https://www.youtube.com/watch?v=tv3TuwpB8qQ 

153.  Загальне та 
спеціалізоване 
фортепіано 

Шестеренко 
Ірина 
Вікторівна  
 

професор, який 
не має вченого 
звання професо-
ра, кафедри 
загального та 
спеціалізовано-
го фортепіано 

вища, КДК, 
1986,  
ЖВ-1120974, 
викладач, 
соліст камер-
ного ансамб-
лю, концерт-
мейстер, кон-
цертний вико-
навець, 
заслужений 
діяч естрадно-
го мистецтва 

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: «Тво-
рчість Віталія 
Кирейка в аспе-
кті біографічних 
досліджень». 
ДК 059587, 
26.05.10, видано 
рішенням спеці-
алізов. Вченої 
ради Львівської 
національної 
музичної акаде-
мії 

Публікації: 
Шестеренко І. Особливості виконання камерно-
інструментальних творів Віталія Кирейка» // 
Виконавське музикознавство народно-
інструментального мистецтва України. Київ-
Ніжин, 2016. С. 75 – 81. 
Буклет до 90-річчя В.Д.Кирейка. Київ, Спілка 
композиторів України, 2016. 24 ст. 
Шестеренко І. VitaliyKyreyko: compos-
er’screationinthecontextoftime» // ZBIO-
RARTYKULOWNAUKOWYCH. Варшава, 
2016. С.27-30. 
Шестеренко І. Новий різновид камерного анса-
мблю «фортепіано та академічні народні ін-
струменти» // Науковий вісник НМАУ. Вико-
навське музикознавство. Вип.22. Київ, 2016. 
С.381 – 394. 

 1,10,12,14,
19 



ім.М.В.Лисенка 
Міністерства 
культури і тури-
зму України;  
 
доцент кафедри 
загального та 
спеціалізовано-
го фортепіано, 
12ДЦ 028151, 
01.07.11, видано 
рішеннм атеста-
ційної колегії 

Шестеренко І. Становлення та розквіт творчості 
Віталія Кирейка – 1940–1960-ті роки // Науко-
вий вісник НМАУ. Вип.114. Київ, 2016. С. 182–
196 
Шестеренко І., Антонюк В. Віталій Кирейко: 
портрет композитора в інтер’єрі часу // Часопис 
НМАУ ім. П.І.Чайковського. Київ, 2016, №2 
(31), С.114–123. 
Шестеренко І. Виконавські та педагогічні прин-
ципи українського балалаєчника Юрія Алексика 
// Науковий вісник НМАУ. Виконавське музи-
кознавство. Вип.23. Київ, 2017. С.413–425. 
Шестеренко І. Вивчення творів малої форми в 
класі загального та спеціалізованого фортепіано 
// Загальне та спеціалізоване фортепіано: досяг-
нення та перспективи. Вип.1. Київ, НМАУ, 
2018. С.93–100. 
Шестеренко І. Робота над творами малої форми 
українських композиторів у класі загального та 
спеціалізованого фортепіано // Вектори розвит-
ку загального та спеціалізованого фортепіано у 
форматі вищої музичної освіти України: Зб. 
Статей ЛНМАУ ім. М. В. Лисенка. Львів, 2019. 
С.84 – 94. 
Шестеренко І. Творча діяльність сучасного 
оперного диригента (до 80-річчя Івана Гамкала) 
// Українська культура: минуле, сучасне, шляхи 
розвитку. Вип. 32. Рівне, РДГУ, 2019. С.187–
192. 
Шестеренко І. Вплив романтичного світовід-
чуття Віктора Косенка на творчість Віталія 
Кирейка // Віктор Косенко, його доба і культура 
ХХІ ст. К., 2020. С.127–132. 
Шестеренко І. Оперна творчість Віталія Кирей-
ка в контексті еволюціонуючих систем // Тези V 
міжнародної науково-практичної конференції 
«Відкриті еволюціонуючі системи». Київ, 2020. 
С.134 -136. 
Шестеренко І. The Opera Creativity of the Ukrain-
ian Composer Vitaliy Kyreyko // Monografia 
Pokonferencyjna 04.2020. Baku, Science, Research, 
Development №28. P. 65– 68. 
1. Нові обрії дослідження творчості Віталія 
Кирейка 2000-них років // Україна. Європа. 
Світ: Тези доповідей Четвертої міжнародної 
науково-практичної конференції 5-7 листопада 
2020 р. Київ, НМАУ, 2020. С.208 -212. 



Шестеренко І. Специфіка роботи диригента 
оперної вистави: принципи творчої діяльності 
Івана-Ярослава Гамкала // Актуальні проблеми 
музичного театру в контексті соціокультурних 
викликів сучасності: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції 2-3 березня 
2020. Київ, НМАУ, 2020. С.100-103. 
Робоча програма з дисципліни «Загальне фор-
тепіано» для студентів диригентсько-хорового 
факультету спеціальності 025 «Музичне мисте-
цтво». Київ, 2018. 28 с. 
 
Науково-практичниі конференції: 
І науково-практична конференція «Віктор Ко-
сенко, його доба і культура ХХІ ст. з доповіддю: 
«Вплив романтичного світовідчуття Віктора 
Косенка на творчість Віталія Кирейка» (Музей-
квартира В. Косенка: листопад, 2018); 
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція «Сучасні виміри української регіоналісти-
ки». Ніжин, 7.04.2021 з доповіддю : «До питан-
ня козацького родоводу композитора Віталія 
Кирейка». 
 
Концерти-виступи: 
20.02.2016: концерт до 110-річчя 
Д.Шостаковича в малому залі НМАУ 
28.02. 2016: концерт до 260-річчя В.А.Моцарта і 
145-річчя Лесі Українки: концерт у Музеї М. 
Рильського та 29.02 – у Музеї Лесі Українки (з 
О.Василенком та А.Грегуль). 
30.03. 2016: Концерт до 85-річчя О.Білаша (з 5 
вокалістами), Музей літератури України, 6.04 – 
Будинок вчителя. 
11.04.2016: Концерт з постановкою опери 
Д.Перголезі «Служниця- господиня» у Академії 
мистецтв України. 
26.05.16: концерт у рамках фестивалю 
«Прем’єри сезону”, Спілка композиторів 
9.10.16: участь у КиївМузикФесті, виконання 
фортепіанних і вокальних (з Валентиною Анто-
нюк) творів В. Кирейка, Спілка композиторів 
13.11.16: «Перлини європейської фортепіанної 
та вокальної музики», з Інною Андріяш (соль-
ний концерт у Музеї Ханенків). 
Вечори пам’яті Віталія Кирейка (до 90-річчя від 
дня народження), записані на ТБ: 



23.12.16: Національна спілка композиторів, 
26.12: Музеї В.Косенка,  
30.1. 2017:Велика зала НМАУ (з Національним 
ансамблем солістів «Київська камерата», 
н.а.України І.Даць, І.Андріяш та О.Дорощук) 
9.02.2017: Музей М.Лисенка (соло та 6 во-
калістами) 
28.04.2017: концертна постановка опери 
В.Кирейка «У неділю рано» в музеї «Київська 
фортеця» (супровід опери) 
16.06.17: вечір пам'яті П. і Г. Майбородів у 
Києво-Печерській лаврі (з н. а. Укураїни І. Даць, 
О. Василенко і І. Андріяш) 
12.10.17: Концерт пам'яті В. Сліпака (відкриття 
скверу його імені на Андріївському узвозі), з н. 
а. України Сергієм Магерою, Михайлом Кірі-
шевим, Марією Березовською 
4.11.2017: Сольний концерт в Одеській обласній 
філармонії «Від класики до джазу» з Тетяною 
Хоменко (балалайка). 
Концерти з Тетяною Хоменко в ДШМ №14 та 
Музеї В. Косенка. 
13.12.17: Вечір пам’яті В. Кирейка в Музеї М. 
Лисенка (соло і з вокалістами) 
30.01.2018: сольний концерт з Марією Максако-
вою «Німецький романтизм в музиці» у малому 
залі НМАУ 
12.04.18: концерт з Т.Хоменко (балалайка) «По-
дорож у класику, Фольк і джаз», Музей В. Ко-
сенка. 
12.05.18: участь у концерті Музичного баталь-
йону на відкритті Скверу В. Сліпака (з н. а. 
І.Даць, О.Василенком) 
19.05.18: участь у ІІІ Всесвітньому фестивалі 
«Єднання співочих сердець» (як концертмейс-
тер) 
29.05.18: «Український квінтет» 
Б.Лятошинського, фестиваль «Музичні 
прем’єри сезону» 
5.06.2018: сольний концерт з Марією Максако-
вою у м.Берн (Швейцарія), присвячений 25-
річчю Зеленого Хреста 
23.08.2018: сольний концерт з н.а. України Оле-
ксандром Василенком у Палаці мистецтв 
м.Миргород 
25.08.2018: виступ на Концерті-відкритті Скве-
ру ім. В.Сліпака (соло та з н.а. України Іриною 



Даць - сопрано) 
11.10.2018: концерт у ПК СБУ з нар. атистами 
України Леонідом Сандуленком, О.Василенком 
та Л.Свистун. 
5.11.2018: Постановка опери Дж.К.Менотті 
«Медіум» у рамках фестивалю камерних опер 
«Оперний вікенд» у Малій опері (підготовка 
постановки та виконання партії фортепіано в 
оркестровій партитурі) 
19.12.2018: концерт до Дня Миколая у Будинку 
письменників (з вокалістами І. Андріяш та Ка-
териною Крюковою) 
21.12.2018: Сольний концерт з О. Василенком у 
Національній медичній бібліотеці України 
21.12.2018: участь у закритті фестивалю «У 
сузір’ї В. Косенка” у Національній Спілці ком-
позиторів України 
27.01.2019: Концерт пам’яті корифеїв націона-
льного мистецтва В.Косенка, Б.Лятошинського 
та В.Кирейка, МузеЙ В.Косенка. 
01.02.2019: Вечір пам’яті корифеїв у малому 
залі НМАУ ім. Чайковського («Український 
квінтет» Б. Лятошинського, вокалісти - н. а. 
України Л. Ларікова, з. а. України М.Шуляк, з. 
а. естр. м-ва І.Андріяш). 
13.02.2019 концерт в Інституті фізики «Чотири 
пори року» - із з. а. України М. Шуляком та з. а. 
естр. м-ва І. Андріяш. 
25.02.2019 постановка опери Дж. Менотті «Ме-
діум» у Великому залі НМАУ ім. П. І. Чайков-
ського. 
22.02.2019 участь у вечорі пам’яті З. Ліхтман у 
малому залі НМАУ ім. П. І. Чайковського (з 
В.Цюпак). 
03.03.2019 Сольний концерт з н. а. України О. 
Василенко у Нац. Бібліотеці України ім. М. 
Островського 
18.04.2019 – участь у Вечорі-презентації збірки 
статей М. Д. Копиці (соло та з Р. Перевертуном) 
4.07.2019 – сольний концерт з н. а. України 
О. Василенком у Музеї літератури 
30.10.19 – участь у Творчому вечорі В. Антонюк 
у Будинку письменників України 
07.11.19 Сольний вечір «До 105-річчя НМАУ» 
(«Українська симфонія Д. Бортнянського, «Ук-
раїнський квінтет» Б. Лятошинського та вока-
льні твори М. Лисенка) 



28.11.19 Сольний концерт з І. Андріяш у Нац. 
Музеї літератури 
30.01.2020 фортепіанний супровід до опери Дж. 
К. Менотті «Медіум» у Великому залі НМАУ 
ім. П. І. Чайковського (оновлена вистава для 
німецьких гостей) 
8.02.2020 концерт з І. Андріяш та її учнями в 
Музеї літератури 
Березень 2020 підготовка до сольного концерту 
з н. а. України Л. Сандуленком та кафедральних 
концертів 
19.11.20 участь у кафедральному концерті 
пам’яті Ю. Глущенка та І. Гусєва (малий зал 
НМАУ) 
26.02.2021 підготовка та проведення опери-
балету О. Костіна «Оргія» у Великому залі 
НМАУ ім. П. І. Чайковського (до 150-річчя Лесі 
Українки) 

154.  Творчість 
(фах) 
Інструменту-
вання 
Підготовка 
магістерської 
творчої про-
грами (фах) 
Інструменту-
вання симфо-
нічного твору 
та підготовка 
нотного мате-
ріалу 
Практична 
педагогіка з 
композиції 
Основи хоро-
вого письма 
Читання пар-
титур 

Щербаков 
Ігор 
Володимирович 

професор кафе-
дри композиції, 
інструментовки 
та музично-
інформаційних 
технологій 

вища, КДК, 
1979,  
Д-І 314310, 
композитор, 
викладач му-
зично-
теоретичних 
дисциплін 

професор кафе-
дри композиції, 
інструментовки 
та музично-
інформаційних 
технологій 
НМАУ,  
12ПР 007170, 
01.07.11, видано 
рішенням атес-
таційної колегії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни; 
 
Член-
кореспондент 
Національної 
академії мис-
тецтв України  
 

«Пісні Бураго». Камерна кантата для сопрано з 
оркестром на вірші Д. Бураго, 2016, 
Виконання – Будинок актора 
«Елегія-спомин» для віолончелі з оркестром, 
2016 
Ораторія «Великого бажайте» для баса, читця 
хору і оркестру, Виконання 13.05.2018, Патріа-
рший собор УГКЦ- НЗАСОУ, Володимир Сіре-
нко, Хор Українського Радіо; 
15.07.2018, Будинок органної та камерної музи-
ки України, Ансамбль ім. Б.Лятошинського, 
дир. Богдан Пліш; 
2.09.2018, «Кропівницький-Фест», Ансамбль ім. 
Б. Лятошинського, дир. Богдан Пліш; 
Жовтень 2018, Фондовий запис на Українсько-
му радіо, Хор і оркестр Радіо, дир. В.Шейко 
«Концерт-елегія» для віолончелі з оркестром, 
29.09.2019; 
Авторські концерти в НМАУ, Національній 
філармонії України, Будинку органної та камер-
ної музики, присвячені ювілею (2020). 
Участь у концертах фестивалів сучасної музики 
КиївМузикФест, «Київські музичні прем’єри», 
«Контрасти» (Львів) – щорічно. 

 1,9,14,19 

155.  Сольфеджіо 
Гармонія 
Аналіз музич-
них творів 
Курсова робо-

Щербакова 
Надія 
Юріївна 

доцент кафедри 
теорії музики 

вища, КДК,  
1991,  
ТВ-I 187017,  
музикозна-
вець, викладач  

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 - Музи-
чне мистецтво, 
тема 

Захищені дисертанти: 
1. Овдійчук О.П. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема: «Творча спадщина Полікарпа Барановсь-

Київська муніципальна 
академія музики 
ім. Р.М.Глієра, II між-
народний 
науково-творчий про-

4,6,8,10 



та 
Методологія 
науково-
дослідної 
роботи 
Підготовка 
науково-
дослідної 
роботи 

дис.:«Принципи  
композиційної 
цілісності у 
вокальній твор-
чості Ю. Іщен-
ка», 
ДК №054968, 
14.10.2009, 
видано рішен-
ням спеціалізов. 
Вченої ради 
НМАУ Мініс-
терства культу-
ри і туризму 
України;  
 
доцент  
кафедри теорії 
музики,  
12ДЦ № 030437, 
17.02.2012, 
видано рішен-
ням атестаційної 
колегії 

кого у контексті проблем виконавства на струн-
но-смичкових інструментах», 2020 р. Диплом 
ДК 055988, від 26.02.2020 р., видано рішенням 
Атестаційної колегії.  
 
 

ект «Музична культура 
сучасності:  від науко-
вого  
осмислення до вико-
навської інтерпретації 
та імпровизації», сер-
тифікат № 132/20-41, 
15.01.2020, 90 годин, 3 
кредити ECTS. 

156.  Фах (твор-
чість) 
Інструменту-
вання 
Підготовка 
магістерської 
творчої про-
грами 
Інструменту-
вання симфо-
нічного твору 
та підготовка 
нотного мате-
ріалу 
Практична 
педагогіка з 
композиції 
 

Щириця 
Дмитро 
Олексійович 

доцент,  
який не має 
вченого звання 
доцента, 
кафедри компо-
зиції, інструме-
нтовки та музи-
чно-
інформаційних 
технологій 

вища, НМАУ, 
2001 
КВ 17336285,  
магістр музи-
чного мистец-
тва 
 

кандидат  
мистецтвознавс-
тва, 17.00.03 - 
Музичне мисте-
цтво, тема дис.: 
«Творчість 
Едгара Вареза: 
взаємодія тра-
диційного та 
креативного» 
ДК 054006 
15.10.19, видано 
рішенням атес-
таційної колегії  

Публікації: 
Щириця Д. «Гіперпризма» Едгара Вареза як 
цілісність // Міжнародний вісник. Культуроло-
гія. Філологія. Музикознавство. Київ, Міленіум, 
2018. №1. 

Щириця Д. Феномен "просторової музики" в 
інструментальній творчості Едгара Вареза // 
Науковий вісник НМАУ. Київ, 2018. Вип.122. 
С.125–135. 

 
Створення та оприлюднення (виконання) музич-
них творів: 

«Ви знаєте як липа шелестить?» для хору 
a`cappella на сл. П. Тичини (хор «Хрещатик», 
малий зал НМАУ, 2018) 

«Гаї шумлять» для хору a`cappella на 
сл. П. Тичини (хор «Софія», колонний зал імені 
М. Лисенка Національної філармонії України, 
3.10.2019) 

 
Друковані твори у нотних виданнях: 
7 фортепіанних творів для дітей // Фортепіанні 
твори українських композиторів. Музична шко-

Асистентура-
стажування  
НМАУ, 2004; 
Стипендіат програми 
польського уряду 
Gaude Polonia (Музич-
на академія ім. Кароля 
Шимановського в Ка-
товіцах, Польща, 2009); 
Учасник програми 
Литовської спілки 
композиторів 
DAR (Druskininkai 
Artists' Residence), 
(Друскінінкай Литва, 
2013) 

1,4,5,8,9, 
10,14,19 

 



ла, вип. 137. Київ, 2020. 
157.  Концертмейс-

терський клас. 
Методика 
викладання 
концертмейс-
терства 
Історія кон-
цертмейстер-
ської майстер-
ності (мистец-
тва акомпане-
менту) 

Щьоголєва 
Олена 
Володимирівна 

доцент, який не 
має звання до-
цента, кафедри 
концертмейс-
терства 

вища, НМАУ, 
2000, 
КВ 13091637, 
концертний 
виконавець, 
викладача, 
концертмейс-
тер, артист 
камерного 
ансамблю 

кандидат мис-
тецтвознавства,  
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Романтична 
інструментальна 
фантазія у твор-
чості 
Ф. Шуберта та 
Р. Шумана: 
шляхи станов-
лення жанру» 
ДК 067918, 
31.05.11, видано 
рішенням спеці-
алізов. вченої 
ради Одеської 
державної му-
зичної академії 
ім.А.В.Неждано
вої Міністерства 
культури Украї-
ни 

Концертмейстер НМАУ ім. П.І. Чайкосвького 
(кафедра скрипки, хорового диригування, соль-
ного співу), 2001–2011 рр. 
Концертмейстер КМАМ ім. Р.М.Глієра (цикло-
ва комісія духових та ударних інструментів, 
оркестрових струнних інструментів, кафедра 
виконавських дисциплін №1. Нині – концерт-
мейстер у класах скрипки та віолончелі) з  
2002 р. 
 
Публікації: 
Щьоголєва О. Вокальний цикл Віталія Губарен-
ка «Простягни долоні» у сучасному виконавсь-
кому проекті // Часопис НМАУ №2(47). Київ, 
2020. С.168-179. 
Аудіодиск: 
«Поезія і музика»: камерно-вокальні твори Ві-
талія Губаренка, Ірини Губаренко, Михайла 
Шуха, 2018 р. (виконавці – Валерія Туліс (соп-
рано), Олена Щьоголєва (рояль). 
Концертні виступи: 
Концерт віолончельної музики 29.02.2016, Чер-
вона зала КІМ ім.Р.М.Глієра; 
Концерт віолончельної музики 30.03.2016, Ма-
лий зал НМАУ; 
Різдвяний концерт 18.12.2016, Велика зала Ки-
ївського будинку вчених НАН України; 
Концерт скрипкової музики «Музична подорож 
країнами Європи» 19.02.2017, Мистецький 
центр «Шоколадний будинок»; 
Концерт, присвяченій 20-річчю Київського 
вагнерівського товариства; виконання вокаль-
ного циклу Д. Шостаковича «З єврейської на-
родної поезії», 26.02.2017, Великий зал  НМАУ; 
Гранд-концерт віолончельної музики 4.04.2017, 
Малий зал НМАУ; 
Концерт «Вечір романсу» 14.05.2017, Мистець-
кий центр Шоколадний будинок. 
Концерт «Сімейне коло та творча доля митця» 
18.02.2018, Київський будинок вчених; 
Концерті виступи в рамках проекту «Шевчен-
ківський березень»; 10.03.2016, 14.03.18, 
21.03.18., 05.03.2019, КНУ ім.Т.Г.Шевченка. 
Виступ у рамках І Міжнародного форуму нау-
ковців; КНУ ім.Т.Г.Шевченка 22.03.18. 
Концерт французької музики у рамках презен-

Асистентура-
стажування НМАУ, 
2004, посв. №586. 
Центр неперервної 
культурно-мистецької 
освіти, «Впровадження 
інноваційних техноло-
гій у навчальний про-
цес закладів спеціалі-
зованої мистецької 
освіти», свід.№12СС 
02214142 / 000412, 
22.06.2019, 75 год. 

1,3,10,19, 
20 



тації навчального посібника для студентів ви-
щих навчальних закладів «Вокальні мініатюри 
французьких композиторів у перекладенні для 
скрипки та фортепіано» 22.05.2018, ауд. №23 
НМАУ; 
Концерт з нагоди ювілею М. Р. Черкашиної-
Губаренко (22.06.2018, Малий зал НМАУ); 
Різдвяний концерт у рамках Київського вагнері-
вського товариства 16.12.2018, Великий зал 
Київського будинку вчених;  
Виконання Концерта Р.М.Глієра для голоса з 
оркестром в Концерті -лекції, присвяченому 
життю та творчості Р. М. Глієра 09.03.2019, 
музей Шолом Алейхема; 
Концертний виступ у рамках презентації збірки 
статей «Вибране» доктора мистецтвознавства, 
професора кафедри української музики 
М.Копиці 17.04.2019, НМАУ 
ім.П.І.Чайковського; 
Концерт «Мелодії любові» 19.05.2019; фести-
валь «Шококласика», Мистецький центр «Шо-
коладний будинок»; 
Концерт віолончельної музики, закриття фести-
валю «Шококласика» 28.07.2019; Мистецький 
центр «Шоколадний будинок»; 
Поетично-музичний вечір «Непевну обезсмер-
тити блакить» 1.12.2019, Мистецький центр 
«Шоколадний будинок»; 
Концерт «В очікуванні Різдва» 22,12.2019, Мис-
тецький центр «Шоколадний будинок»; 
Святковий концерт, присвячений 25-річчю 
Київського Вагнерівського товариства 
21.02.2021, зал ім.О.С.Тимошенка; 
Концерт з творів Г.Ф.Генделя у рамках фести-
валю «Бібліофест» 23.02.2021, Національна 
бібліотека ім. Ярослава Мудрого; 
Виступ в онлайн-концерті в рамках культурно-
мистецького проекту «Визначні дати музичного 
календаря. Діалог культур» травень 2021; 
Концерті виступи, аудіо- та відеозаписи в рам-
ках авторських тематичних програм Заслуженої 
артистки України О.ВДмитренко 09.2016, 
10.2016, 01.2017, 03.2017, 04. 2017, 06. 2017, 
04.2018, 06.2018, 02.2019, 05.2019, 06.2019.  
Виступи у якості концертмейстера на міжнаро-
дних майстер-класах зарубіжних виконавців-
віолончелістів: Гарі Хоффмана (США), 2017; 



Атанаса Кристєва (Болгарія) у рамках Міжна-
родного фестивалю музичного мистецтва 
«ArtCello Festival 2018» 04.10.2018; Развана 
Сума (Румунія) у рамках Міжнародного фести-
валю музичного мистецтва «ArtCello Festival 
2018» 04.10.2018; Яна Калиновського (Польща), 
2019. 
Виступи у якості концертмейстера на Всеукра-
їнських та Міжнародних конкурсах: 
ІІ Всеукраїнський конкурс-фестиваль Artlikefest, 
13.02.2016; ІХ Міжнародний конкурс пам'яті М. 
І. Спозіто, 04.12.2016; І Всеукраїнський кон-
курс-фестиваль «Мистецька палітра Києва», 26-
28.05.2016; II Всеукраїнського конкурсу вокалі-
стів та виконавців на струнних та народних 
інструментах «Нове обличчя», 29-
31.03.2019;VIII Міжнародний дистанційний 
фестиваль-конкурс мистецтв в рамках арт-
проекту SOLOVIOV ART (запис подано у трав-
ні 2021 р.) 

158.  Музична 
педагогі-
ка вищої 
школи 
Психо-
логія 
Комунікаційні 
технології в 
сучасній му-
зичній культу-
рі України 

Юник 
Дмитро 
Григорович 

професор кафе-
дри теорії та 
історії музично-
го виконавства 

вища, КДК, 
1989,  
ТВ-I 187203, 
концертний 
виконавець, 
викладач 

доктор педаго-
гічних наук,  
13.00.02 – Тео-
рія та методика 
музичного нав-
чання, тема дис.: 
«Теорія та ме-
тодика форму-
вання виконав-
ської надійності 
музикантів-
інструменталіс-
тів»,  
ДД 009447,  
31.05.2011, 
видано рішен-
ням спеціалізов. 
Вченої ради 
Національного 
педагогічного 
університету 
ім.М.П.Драгома
нова Міністерс-
тва освіти і 
науки, молоді та 
спорту України;  
 

Керівництво здобувачем: 
1. Московчук Л. М. Дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика 
музичного навчання. Тема:  «Методика форму-
вання артистичних умінь у молодших школярів 
на уроках музичного мистецтва», 2017 р. Дип-
лом ДК 042145, від 27.04.2017 р., видано рішен-
ням атестаційної комісії МОН. 
 
Публікації: 
Memory of Subjects of Communication: The Struc-
tural and Functional Components // Journal of His-
tory Culture and Art Research. September 2018. 
Vol. 7. No. 3. P. 469-479. DOI: 
10.7596/taksad.v7i3.1707 (Web of Science Core 
Collection) 
Complex Abilities of Communicators and Specifici-
ty of Their Formation // Journal of History Culture 
and Art Research. June 2019. Vol. 8. No. 2. P. 136-
145. DOI: 10.7596/taksad.v8i2.2072 (Web of Sci-
ence Core Collection) 
Features of the Formation of an Officer of the 
Armed Forces as the Sole Leader (Manager) of a 
Military Organization// International Journal of 
Recent Technology and Engineeing (IJRTE). No-
vember 2019. Vol. 8. No. 4. P. 9626-

Міжрегіональна Ака-
демія управління пер-
соналом, «Програмне 
забезпечення систем», 
С16 №120615, 
31.10.2016,  
Дійсний член 
(академік) Між-
народної Акаде-
мії інноваційних 
технологій. ЕАІТ 
№0109, 
15.02.2017 

1,3,6,7,8, 
10,12 



професор кафе-
дри загальної 
психології 
12ПР 010414,  
23.04.15, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії 

9630.DOI:10.35940/ijrte.D9990.118419(SciVerse 
Scopus) 
Юник Д. Якісне сприйняття музичної інформа-
ції студентами-піаністами як основа її за-
пам’ятовування в процесі підготовки до прилю-
дних виступів // Науковий часопис Національ-
ного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особис-
тість учителя: проблеми теорії і практики : зб. 
наук. праць. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2018. Вип. 30 (40). С.89-93. 
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/2175
0/1/Yunyk%20D_Yunyk%20T.pdf 
Юник Д. Парадигма розвитку емоційної стійко-
сті музикантів-інструменталістів у процесі під-
готовки до сценічної діяльності // Творча особи-
стість учителя: проблеми теорії і практики : зб. 
наук. праць. Мелітополь, МДПУ ім. 
Б.Хмельницького, 2018. Вип.1(20). С. 108-114. 
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3922/  
Юник Д. Інноваційні технології розвитку мне-
мічних умінь музикантів-інструменталістів у 
процесі роботи над музичними творами // Нау-
кові записки Бердянського державного педаго-
гічного університету. Педагогічні науки : зб. 
наук. праць. Бердянськ : БДПУ, 2017. Вип. 2. 
С. 315-323. 
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3922/ 
Юник Д. Психологічні механізми сприймання 
авторського нотного тексту музичного твору 
виконавцями-інтерпретаторами // Науковий 
вісник НМАУ. Київ, НМАУ, 2018. №123. С. 17-
29. 
http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/152410/
152559 

159.  Фах (твор-
чість) 
Інструменту-
вання 
Підготовка 
магістерської 
творчої про-
грами  
Інструменту-
вання симфо-
нічного твору 
та підготовка 

Юріна 
Людмила 
Єгорівна 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента, 
кафедри компо-
зиції, інструме-
нтовки та музи-
чно-
інформаційних 
технологій 

вища, КДК, 
1990,  
ЗВ 813872 
композитор, 
викладач му-
зично-
теоретичних 
дисциплін 

 Публікації: 
Юріна Л. Гелікоптер-квартет К. Штокгаузена. 
Особливості концепції і виконання // Українське 
музикознавство, вип.42. Київ, НМАУ, 2016. 
Юріна Л. Українсько-німецькі перехрестя: есте-
тика Маурісіо Кагеля як імпульс для творчих 
експериментів Сергія Зажитька // Kиївське му-
зикознавство, вип.59. Київ, 2019. 
 
Видання авторських творів: 
Stichting Donemus Beheer (видавництво «До-
немус» Нідерланди)  

Центр комп`ютерних 
студій музики та акус-
тики, Стенфордський 
Університет, (США), 
2011 р. Вебінари з 
наукометрії “Головні 
метрики сучасної нау-
ки. Scopus та Web of 
Science”, компанія 
“Наукові публікації – 
Publ.Science”, сертифі-
кат № АА 1681, 

1,9,14,19 

http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3922/
http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/152410/152559
http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/152410/152559


нотного мате-
ріалу 
Читання пар-
титур 
Історія оркес-
трових стилів 

“Ран-нан” для струнного оркестру, 2016 
“Дрейф” для камерного оркестру, 2016 
“Silicon Interferences” для камерного ансамблю, 
2016 
“Пульсар” для скрипки, 2016 
“Irrlicht”  для віолончелі, 2017  
“Тіні та примари” для фортепіано, 2017: Видан-
ня “Terem-Musik” (Швейцарія)  
“Рітурнелі” для фортепіано, 2016 
Написання та видання збірки творів для форте-
піано “ In Good Mood”, 2016 
Написання та читання лекцій: 
“Композиторська освіта в Україні. Генеральні 
перспективи“, Фестиваль української сучасної 
музики UCMF 2020, Нью-Йорк, США 
28.02.2020 
“Сучасна українська музика 1990- 2020 рр”, 
Центр CUNY Університету Нью-Йорка, США 
2.03.2020 
 
Твори, концерти: 
Організація Фестивалю української сучасної 
музики UCMF 2020, Нью-Йорк (США) 28.02. – 
01.03.2020 
Постановка моноопери “Леді Лазарус” в рамках 
фестивалю “Дні нової музики” (Вінниця, Украї-
на) 19.10.2019 
Творча майстерня “Piano Factory” в рамках 
“Творчої майстерні інтерпретації сучасної му-
зики”, концерт з творів Л.Юріної та учнів 
Д.Гетьмана, Я.Шлябанської , НМАУ, Київ, 
27.10.2019 
Написання та прем’єра твору “Geflimmer”, ан-
самбль “Aventures” (Фрайбург, Німеччина)  
13.01.2017 
Концерт класу НМАУ, Київ, 11.05.2017 
Авторський концерт “Ілюзії… на межі звуку”, 
ДОК “Мастер-клас”, Київ, 2.06.2017 
Авторський концерт з “Київською камератою”, 
концерний зал НСКУ , Київ, 16.05.2017 
Виконання моноопери “Леді Лазарус” , фести-
валь “Київ-мюзік-фест”, 9.10.2016 
Виконання “Herzstueck” для сопрано, Театр 
Він’я-дель-Мар, Чілі, 26.05.2016 

02.04.2021, 10 годин 

160.  Сольний спів 
(фах) 
Вокальний 

Юрченко 
Людмила 
Володимирівна 

професор, який 
не має вченого 
звання профе-

вища, КДК, 
1969,  
С 322309,  

доцент кафедри 
сольного співу, 
12 ДЦ 025196, 

Солістка Національної опери, 1969–2004 рр. 
 
 

 8,10,12, 
14,20 



ансамбль 
Підготовка 
реферату за 
фахом 
Керівництво 
педагогічною 
практикою 
асистента-
стажиста 

 сора, кафедри 
камерного співу 
 

оперна та 
концертна 
співачка 
 

14.04.2011, 
видано рішен-
ням атестаційної 
колегії;  
 
Народна артис-
тка України 

161.  Камерний 
ансамбль 

Яковчук 
Надія 
Данилівна 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента, 
кафедри камер-
ного ансамблю 

вища, КДК, 
1976,  
Б-I 582654, 
концертний 
виконавець, 
викладач, 
соліст камер-
ного ансамб-
лю, концерт-
мейстер 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 – Му-
зичне мистецт-
во, тема дис.: 
«Камерно-
інструментальні 
ансамблі Олек-
сандра Яковчу-
ка: жанрово-
стильовий ас-
пект»,  
ДК 046895  
16.05.18, видано 
рішенням атес-
таційної колегії; 
 
Заслужений 
артист України 

Публікації: 
Яковчук Н.Д. Драматургічні особливості конце-
ртної фантазії “Цар Аттіла” для кларнета і фор-
тепіано Олександра Яковчука // Камерно-
інструментальний ансамбль: традиції та сучас-
ний вимір: тези Міжн. наук.-практ. конф., Львів, 
9 грудня 2016 р. Львів, ЛНМА ім.М.В.Лисенка, 
2016. С. 65-67. 
Яковчук Н.Д. Атипові художні вирішення ка-
мерно-інструментальних ансамблів Олександра 
Яковчука // Знакові постаті вітчизняної гумані-
таристики в національно-культурному самост-
вердженні України: тези Міжн. наук. конф., 
Київ, 25 травня 2017 р. Інститут мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. 
М.Т.Рильського НАН України. Київ, ІМФЕ, 
2017. С. 144-145. 
Яковчук Н.Д. “Маленьке тріо” для кларнета, 
фагота і фортепіано Олександра Яковчука: 
жанрово-стильовий аспект // Музичне мистецт-
во в освітологічному дискурсі. Науковий жур-
нал. Київський університет ім.Б.Грінченка. № 3. 
Київ, 2018. С. 75-79. 
Яковчук Н.Д. Камерно-інструментальна мініа-
тюра в зрілий період творчості Олександра 
Яковчука // Українське мистецтвознавство: 
матеріали, дослідження, рецензії. Київ, ІМФЕ, 
2018. Вип. 18. С. 211-215. 
Яковчук Н.Д. Жанр сюїти в творчості Олексан-
дра Яковчука // Історія становлення та перспек-
тиви розвитку духової музики в контексті наці-
ональної культури України та зарубіжжя. Збір-
ник наукових праць. Рівне, 2021. Вип. 13. С.125-
128. 

Асистентура-
стажування КДК, 1980 

1,3,5,8,14 

162.  Фах (скрипка) 
 

Яропуд 
Тарас 
Зіновійович 

доцент, який не 
має вченого 
звання доцента, 
кафедри скрип-

вища, НМАУ, 
2003, 
КВ 23138696, 
викладач, 

 Концертмейстер НКА «Київські солісти», 2006-
2016 рр. 
Концертмейстер оркестру «Віртуози Києва»з 
2016 р. 

Асистентура-
стажування НМАУ, 
2006, посв. №664 

1,14,15,20 



ки артист оркес-
тру, артист 
камерного 
ансамблю, 
концертний 
виконавець 

 
Оприлюднені здобутки:  
2020 записано CD «Український квінтет» у 
складі: перша скрипка Півненко Богдана, друга 
скрипка Яропуд Тарас, альт Супрун Катерина, 
віолончель Погорецький Юрій, рояль Стародуб 
Ірина. У диску зібрані ф-ні квінтети українських 
композиторів (Б.Лятошинський, В.Сільвестров, 
В.Польова). Готується до видання на фірмі 
Naxos; 
6.03.2020 участь у концертній програмі з нагоди 
50-ти річчя кафедри скрипки; 
27.10.2020 виконав концерт для скрипки з орке-
стром П.І.Чайковського зі студентським симфо-
нічним оркестром, дир. І.Палкін, до 180-річчя 
від дня народження композитора і 80-річчя 
присвоєння його імені Київській консерваторії; 
28.02.2021 участь у авторській програмі Юлії 
Пасак «Обличчя» на суспільному телебаченні; 
Лютий 2021 участь у концертній програмі пре-
зентації збірника «П’єси українських компози-
торів» для скрипки соло (редактор-упорядник 
Спренціс О.В) у рамках конкурсу імені Олексія 
Горохова; 
3.03.2021 дав майстер-клас для студентів Рівне-
нського музичного училища; 
20.03.2021 організував концерт класу в малій 
залі НМАУ 

 Особи, які працюють за сумісництвом 
163.  Фах (скрип-

ка) 
 

Баженов 
Анатолій 
Іванович 

професор 
кафедри 
скрипки 
 

вища, МК, 
1968, 
Ш 888791, 
концертний 
виконавець, 
соліст оркест-
ру, камерний 
виконавець, 
педагог 
 

професор ка-
федри скрипки, 
ПР АР 000677, 
06.03.96, вида-
но рішенням 
Вченої ради 
НМАУ; 
 
Народний ар-
тист України 

Перша скрипка квартету ім. Лисенка - 51 рік  
 
Концерти: 
понад 100 концертів (сольні, камерні, у складі 
квартету ім.Лисенка) в Україні (Київ, Дніпро, 
Харків, Чернігів, Чернівці, Северодонецьк), 
Німеччині, Італії; 
Музичні фестивалі, у т.ч. «1000-ліття українсь-
кої скрипки»; 
Інтервю , відео-записи (Укр.радіо, телебачення, 
газета «День», «Музична газета»); 
Голова журі Всеукраїнських конкурсів Євгена 
Станковича (Київ), ім.Л.Брусової (Дніпро), 
ім.В.Червова (Шостка); 
2020 Концертна програма та DVD до 75-річчя 
від дня народження 

Асистентура - стажу-
вання КДК, 1971 

1,9,10,14, 
19,20 

164.  Концертмейс- Баженова доцент кафед- вища, КДК, Заслужений Концертмейстер кафедри скрипки НМАУ Асистентура– 1,10,14,19,



терський клас 
Концертмейс-
терська прак-
тика 

Катерина 
Анатоліївна 

ри концерт-
мейстерства 

1996, 
ЛН 001547, 
концертмейстер, 
камерний вико-
навець, педагог 
 

артист України ім. П.І. Чайковський з 1996 р.  
Солістка НБО та КМУ з 2001 р.  
 
Концерти: 
понад 100 концертів (в якості соліста з оркест-
ром, камерні в якості концертмейстера ) в Укра-
їні (Київ, Дніпро, Запоріжжя, Чернігів, Чернівці, 
Шостка), Німеччині, Японії; 
2018 Диплом «Кращий концертмейстер» пер-
шого Всеукраїнського конкурсу скрипалів 
ім.Б.Которовича, Київ; 
2019 Участь у сюжетах та фондові записи для 
програми «Fusion акорд», у музичних фестива-
лях та конкурсах, 
інтерв`ю та прямі ефіри на Укр,радіо, 
6.11. 2018 стаття про концертну творчість в 
газеті «Україна молода»; 
2020 Концертна програма та DVD до 75-річчя 
від дня народження Народного артиста України 
Баженова А.І. 

стажування НМАУ, 
2001 

20 

165.  Фах (ударні 
інструменти) 
Камерний ан-
самбль  
Педагогічна 
практика 
 

Блінов 
Олександр 
Євгенович 
 

доцент, який 
не має вченого 
звання доуен-
та кафдери 
мідних духо-
вих та ударних 
інструментів 
   

вища, КДК, 
1976, 
 А-ІІ 083656, 
концертний 
виконавець, 
соліст оркест-
ру, викладач.  

Заслужений 
артист України 

Соліст симфонічного оркестру Національнох 
опери України з 1974 р. 
 
Конерти: 
2016 участь у телепрограмі «Про використання 
ударних інструментів в сучасній музиці» канал 
ЦТ; 
16.04.2019 участь в національному проекті 
Українського радіо «Я віртуоз»; 
2019 участь в «КиївМузікФест»;  
2019 Концерт класу ударних інструментів 
«Пам’яті викладача НМАУ нар. арт України 
А.В. Ануфрієнка»; 
2018 виконання «Ф’южн-концерту» О.Блінова в 
концерті фестивалю В.Рунчака 

Національна академія 
керівних  кадрів куль-
тури і мистецтв, Центр 
неперервної культур-
но-мистецької освіти, 
«Актуальні питання 
сучасної мистецької 
освіти. Удосконалення 
педагогічної майстер-
ності викладача», 
01.03.2019, 
12СС 02214142 / 
070764  -  19, 75 годин 

1,3,10,14, 
20 

166.  Фах (скрипка) 
Квартетний 
клас 
 

Борисов 
Вадим 
Валерійович 
 

доцент, який 
не має вченого 
звання доцен-
та, кафедри 
скрипки 
 

вища, КДК, 
1991,  
ЗВ 813882,  
концертний 
виконавець, 
соліст оркестру, 
артист камерно-
го ансамблю, 
викладач 

Народний ар-
тист України 
 

Концертмейстер симфонічного оркестру Націо-
нальної філармонії України з 1992 р. 
 
Авторські концертні програми: 
«Проект Вадима Борисова» з Київським камер-
ним оркестром: 
25.02.2021 «Північне сяйво», 
04.02.2021 «Prodigy», 
26.08.2020 «Company», 
20.09.2019 «Моцартіана», 
28.08.2019 «Вечір сюїт», 
25.05.2018 «Спогад про найдорожче», 

- 1,3,10,14, 
20 



03.11. 2017 «Альбіон», 
23.08.2017 «Променад» 

167.  Фах (кларнет) 
Фах(саксофон) 

Василевич 
Юрій 
Володимирович 
 

професор 
кафедри де-
рев’яних ду-
хових інстру-
ментів 

вища, КДК, 
1975,  
А-№083720, 
викладач, со-
ліст оркестру 
 

Заслужений 
артист України 

Керівник, соліст (сопрано саксофон) Київсь-
кого квартету саксофоністів Національної 
філармонії України  з 2003 р. 
 
Публікації: 
Василевич Ю. «Браво, Сакс!» // «МУЗИКА», 
№1-2. Київ, 2021. 
Оприлюднені здобутки 
2020 випуск СД з музичними творами українсь-
ких композиторів «Український саксофон» 
Концертні програми для Київського квартету 
саксофоністів Національної філармонії України: 
04.05.2021 «RelaxJazz», 
14.02.2021 «Танго закоханих», 
6.09.2020 «Містер Гершвін!», 
16.05.2020 «Магічний саксофон»; 
аранжування «GreatTango» А.П’яццолли для 
саксофона альта; 
17.05.2021 концерт в Малому залі НМАУ 

 1,8,14,15, 
20 

168.  Новітні тенде-
нції в музич-
ному театрі 
ХХІ століття 
Концепції 
розвитку су-
часного сцені-
чного мистец-
тва 

Веселовська 
Ганна 
Іванівна 

професор 
кафедри опер-
ної підготовки 
та музичної 
режисури 

вища, КДІТМ 
ім.І.К.Карпенка-
Карого,  
1984,  
Г-ІІ 039681, 
театрознавець 

доктор мистецт-
вознавства, 
17.00.02 Театра-
льне мистецтво, 
тема дис.: «Но-
ваторські мис-
тецькі напрямки 
і течії в театра-
льному процесі 
України першої 
третини 
ХХ століття», 
ДД 005980, 
20.09.07, видано 
рішенням Пре-
зидії вищої 
атестаційної 
комісії; 
 
професор кафе-
дри театрознав-
ства, 
12ПР 005953, 
19.02.09, видано 
рішенням атес-
таційної колегії 

Публікації: 
Веселовська Г. Театр Миколи Садовського часів 
Директорії УНР (1919–1920) // Науковий вісник 
КНУТКТ імені І.К.Карпенка-Карого. Вип. 20. 
Київ, 2017. С.22–30; 
Веселовська Г. Простір жінки в  українському 
авангардному театрі // Сучасне мистецтво. Нау-
ковий збірник. Вип. XIV Київ, ІПСМ НАМ 
України, 2018. С.107–114. 
Веселовська Г. Dead and Alive in the Digital 
Technologies Theatre // Художня культура. Акту-
альні проблеми. Вип.14. Київ, ІПСМ НАМ Ук-
раїни, 2018. С.160–162. 
Веселовська Г. Перша жінка – український 
театральний режисер Ірина Деєва // Сучасне 
мистецтво. 2019. Вип.15. С.69–76. 
Веселовська Г. Smart Harlequin in the Avant-
garde and Modern Ukrainian Theatre // Художня 
культура.  Актуальні проблеми. Вип. 16. Київ, 
ІПСМ НАМ України, 2020. С.165–170. 

- 1,3,7,8,9, 
10,12,19 



169.  Інструментоз-
навство Дири-
гування  
Диригентська 
практика  
Керівництво 
науковою 
роботою твор-
чого аспіранта  

Гончаров 
Анатолій 
Олександрович 

доцент кафед-
ри оркестро-
вого диригу-
вання та ін-
струментоз-
навства 

вища, КДК, 
1991, 
ФВ 820704, 
викладач, кон-
цертний вико-
навець, дири-
гент оркестру 
народних ін-
струментів; 
КДК, 1995, 
КЗ 007848  
композитор, 
викладач музи-
чно-
теоретичних 
дисциплін 

кандидат мис-
тецтвознавства ,  
17.00.03 Музич-
не мистецтво, 
тема дис. «Не-
офольклористи-
чні тенденції у 
баянній творчо-
сті В. Зубицько-
го»,  
ДК 036439,  
12.10.06, видано 
рішенням Пре-
зидії вищої 
атестаційної 
комісії; 
 
доцент кафедри 
виконавських 
дисциплін, 
12ДЦ 026305, 
20.01.11, видано 
рішенням атес-
таційної колегії 

Публікації: 
Гончаров А. Особливості композиторського 
стилю А.Білошицького // Науковий вісник 
НМАУ. Виконавське музикознавство. Вип.21. 
Київ, 2016. С.13-23. 
Гончаров А. Особливості композиторського 
стилю А.Білошицького // Науковий вісник 
НМАУ. Виконавське музикознавство. Вип.22. 
Київ, 2016. С.88-98. 
Гончаров А. Творчість В.Зубицького на зламі 
століть. // Науковий вісник НМАУ. Виконавське 
музикознавство. Вип.24. Київ, 2018. С.29-36. 
 
Твори: 
«Балада» для капели бандуристів за одноімен-
ним твором В.Тиможинського, 2016 
Транскрипція Гуцульського танцю М. Скорика 
для оркестру народних інструментів, 2016 
«Холодна весна» для оркестру народних ін-
струментів, 2017 
Епітафія пам'яті А. Білошицького для оркестру 
народних інструментів, 2019 (виконання в Наці-
ональній філармонії України) 
«Блюз» для труби з оркестром народних ін-
струментів, 2021 
 
Аранжування для капели бандуристів: 
І.Карабиць, «Дніпровська вода», 2017 
І.Карабиць, «Мати наша – сивая горлиця», 2017 
І Шамо, «Плине човен», 2018 
О Некрасов, «Весілля Мухи», 2019 
О.Некрасов, «Українська жартівлива». 
К.Джекінсон – Р.Толмачов, «Palladio – Sta-
batMater», 2020 
К. Конісі и Ю.Кондо, «Lillium», 2020 
В.Зубицький, 8 ч. хорового концерту «Мої го-
ри», 2021 

Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорос-
лих імені Івана Зязюна, 
«Проблема творчості у 
сучасній культурно-
мистецькій освіті», 
22.07.2019,  
ІПООД 21593122 / 
000006 
(150 год.) 

1,3,4,5,8,9, 
14,19 

170.  Поліфонія Ільницька 
Олена 
Володимирівна 

старший ви-
кладач кафед-
ри композиції, 
інструментов-
ки та музично-
інформацій-
них техноло-
гій 

вища, НМАУ, 
2001, 
КВ 17336284, 
композитор, 
викладач музи-
чно-
теоретичних 
дисциплін 

- Твори: 
4 обробки народних пісень для голосу з форте-
піано, для збірки «Ой у гаю, при Дунаю» (вид-
во «Дзеркало світу», 2016); 
4 обробки українських народних пісень для 
дитячих (жіночих) голосів та народного оркест-
ру, виконання дитячими фольклорними колек-
тивами у супроводі Академічного оркестру 
національного радіо, дир. М.Пікульський, в 
рамках дитячого пісенного марафону, Україн-

Асистентура-
стажування НМАУ, 
2004; 
Стипендіальна програ-
ма міністра культури 
Республіки Польща 
«Gaude Polonia», Му-
зична Академія 
ім.К.Шимановського 
(м.Катовіце), 2010 

1,10,14, 
19 



ський дім, 11.05.2018; 
15 обробок українських народних пісень для 
голосу з фортепіано для збірки «Дунаю мій» 
(«Дзеркало світу» 2019); 
Два ноктюрни для фортепіано (2019-2020); 
Ноктюрн №1 вик.Б.Сальников у рамках Творчої 
майстерні інтерпретації сучасної музики 
27.10.2019 та 13.11.2019 у фестивалі «Київські 
музичні прем’єри»; Ноктюрн №2 вик. 
А.Бондаренко у Концерті пам’яті Карабиця 
05.03.2020 у залі НСКУ; 
2020 Збірка «Українські народні пісні з фортепі-
анним супроводом в обробці Олени Ільницької» 
(«Музична школа», вип.134); 
2020 Фортепіанні п’єси у збірці «Фортепіанні 
твори українських композиторів» (журнал «Му-
зична школа» вип.137); 
2020 «Clouds in the sky» для сопрано, скрипки, 
віолончелі та фортепіано,в рамках проєкту 
Pandemic Media Space, відеопрезентаія 27.03.21 
https://pandemic-media-space.com/works 

171.  Режисерська 
майстерність 
(фах) 
Режисура 
музичного 
театру (фах) 
Підготовка 
творчого мис-
тецького про-
екту 
Історія світо-
вої режисури 
Педагогічна 
практика 
Оперна студія 

Ільченко 
Петро 
Іванович 

професор 
кафедри опер-
ної підготовки 
та музичної 
режисури 

вища, КДІТМ 
ім.. І.Карпенка-
Карого, 1981,  
В-І 536876, 
режисура драми 

професор кафе-
дри оперної 
підготовки та 
музичної режи-
сури, 
АП 000213, 
12.12.17, видано 
рішенням атес-
таційної колегії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

Режисер-постановник Національного академіч-
ного українського драматичного театру імені 
І.Франка, 41 рік 
 
Концерти-виступи: 
24.02.2016 Театралізоване відкриття Шостої 
Міжнародної науково-практичної конференції 
«Класична і сучасна опера: проблеми музично-
сценічного втілення» (До 230 річчя від дня на-
родження Карла Марії Вебера, до 110-річчя від 
дня народження Д.Шостаковича), режисер 
19.03. 2016 Ювілейний вечір з нагоди 70-ти 
річчя з дня народження народного артиста Ук-
раїни Євгена Шаха у Національному театрі 
імені Івана Франка, режисер; 
21.09.2016 Бенефіс з нагоди 80-ти річчя з дня 
народження актриси театру Іраїди Цареградсь-
кої, режисер; 
29.11. 2016 Концерт соліста Центрального опе-
рного театру Китаю народного артиста першої 
категорії, професора музичного інституту Пекі-
нського педагогічного університету Ян Ян кон-
церту, Оперна студія НМАУ, режисер 
26-28.02.2018 Урочисте відкриття Восьмої 
Міжнародної науково-практичної конференції 
«Україна в загальноєвропейському музично-

Національна академія 
керівних кадрів куль-
тури і мистецтв, «Ви-
кладання дисциплін 
згідно із сучасними 
нормативно-правовими 
вимогами щодо підви-
щення якості підготов-
ки фахівців», 12СС 
02214142/ 059360-17, 
30.09.2017, 108 год. 

1,10,11,14,
20 



театральному просторі: проблеми, здобутки та 
шляхи взаємозбагачення». До 145-річчя Сергія 
Рахманінова. До 80-річчя від дня народження 
Стефана Турчака, Режисер 
21.06. 2016 вистава «Сват мимоволі» 
В.Губаренка, Оперна студія НМАУ, режисер-
постановник студент 4 курсу кафедри оперної 
підготовки та музичної режисури НМАУ 
М.Барановський, Художній керівник 
27.04.2017 «Скупий, або школа брехні» Ж.-Б. 
Мольєра. Національний академічний драматич-
ний театр ім.І.Франка. Режисер-постановник 
02.10.2017 «Від легенди до сучасності»: Твори 
Ю.Шевченка, М.Стеценка, О.Костіна. Концерт 
на XXVIII Міжнародному фестивалі «Київ 
Музик Фест. 2017». Оперна студія НМАУ. Ре-
жисер концерту 
30.11.2017 р. Організація та режисура ІІ туру 
Міжнародного конкурсу диригентів ім. Стефана 
Турчака. Оперна студія 
04.12.2017 р. Звітний концерт «Wivaldi 
aeternum». «Пори року». Ансамбль «Камерна 
академія», «Професор Анатолій Кудряшов та 
його учні». Оперна студія, Режисер  
24.12.2017 «Чарівний голос Джельсоміно» Дж. 
Родарі Художній керівник постановнки. (Режи-
сер-постановник Д.Айше). Національний ака-
демічний драматичний театр ім.І.Франка. 
23.05.2018 «Іоланта» П.Чайковського. Оперна 
студія НМАУ, Режисер 
12.03.2019 р. 12 березня. «Сторонні серед нас» 
А.Бушковськи. Національний академічний 
драматичний театр ім.І.Франка. Режисер 
26.02.2018 р. Урочисте театралізоване відкриття 
XVIII Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції у НМАУ. Малий зал НМАУ. Режисер-
постановник. 
24.04.2018 р. «Опера в Академії». Концерт до 
80-річчя Оперної студії НМАУ. Великий зал 
ім.В.Сліпака. Режисер-постановник 
10.06.2018 р. «Композиторському генію прис-
вячується..» (Прем’єра рок-спектаклю 
І.Губаренко «Соляріс» на фестивалі камерної 
музики «Шоко-класика»  у філії КНМРМ Мис-
тецький центр «Шоколадний будинок»), Київ. 
Режисер спектаклю – студентка 2 курсу кафед-
ри оперної підготовки та музичної  режисури 



НМАУ Марина Рижова. Худ. кер. 
22.06.2018 р. «Музичні струмені душі». Твор-
чий вечір академіка, професора 
М.Р.Черкашиної-Губаренко. Малий зал Акаде-
мії, Київ, Режисер вечора 
12.09.2018 р. Режисура, участь та виступ на 
Вечорі, присвяченому 120-річчю з дня наро-
дження Наталії Ужвій. Національний музей 
театрального та кіномистецтва України,  
01.10.2018 р. «Музичний діалог: Україна – Ки-
тай». Святковий симфонічний концерт до Дня 
проголошення Китайської народної республіки. 
Великий зал ім.В.Сліпака НМАУ, Режисер 
вечора 
Листопад 2018 р. Творчий вечір «Історія леген-
дарної вистави «Кайдашева сім’я»  Національ-
ного театру імені І.Франка» у Національному 
музеї театрального та кіномистецтва України, 
співорганізатор та режисер 
20.12.2018 р. «Міф». Вечір пам’яті В.Сліпака до 
дня його народження. Великий зал імені Героя 
України В.Сліпака НМАУ, режисер 
06.09.2019 Концертно-художня програма. Уро-
чисті збори колективу Національного театру 
імені І.Франка, з нагоди відкриття 100-го теат-
рального сезону. Режисер  
10.09.2019 р. Урочисте святкове відкриття 100-
го театрального сезону у Національному театрі 
імені І.Франка, Режисер  
21.11.2019 р. Звітний концерт Духового оркест-
ру НМАУ (художній керівник та диригент 
В.Сидорченко). Оперна студія НМАУ, Режисер 
28.01.2020 р. Святкова художньо-концертна 
програма, присвячена сторіччю з дня заснуван-
ня Національного театру імені І.Франка. Режи-
сер спільно з Д.Чирипюком 

172.  Фах (арфа) 
Камерний 
ансамбль 
Педагогічна 
практика 
 

Кметь 
Наталія 
Іванівна 

професор, 
який не має 
вченого зван-
ня професора, 
кафедри стру-
нно-
смичкових 
інструментів 

вища, ЛК 
ім.М.Лисенка, 
1976,  
Б-І 663608, 
концертний 
виконавець, 
соліст оркестру, 
викладач 

доцент кафедри 
струнно-
смичкових ін-
струментів, 
12ДЦ 030736, 
17.05.12, видано 
рішенням атес-
таційної колегії; 
 
Заслужена арти-
стка України 

Артистка симфонічного оркестру оперної студії 
НМАУ ім. П.І.Чайковського 1975 р. 
Артистка симфонічного оркестру кафедри опе-
рно-симфонічного диригування 1993 р. 
 

ІІІ міжнародний кон-
курс – фестивалю ар-
фового мистецтва 
ім.В.Полтаревої. Семі-
нар-практикум «Арфа 
в Європейській куль-
турі: музична педагогі-
ка та виконавство», 
майстер-класи членів 
журі, 26.03.2019, Київ, 
НМАУ; 

10,14,19,20 



ІІІ міжнародна науко-
во-практична конфе-
ренції «З арфою крізь 
час», Спеціалізований 
курс «Методологічні 
засади освіти арфіста-
виконавця |XXI століт-
тя», 22.10.2017, 8 год. 

173.  Педагогіка Козир 
Алла 
Володимирівна 

професор 
кафедри теорії 
та історії му-
зичного вико-
навства 

вища, КДК, 
1981,  
Г-ІІ 046762, 
диригент хору, 
викладач хоро-
вих дисциплін 

доктор педаго-
гічних наук, 
13.00.02 Теорія 
та методика 
музичного нав-
чання; 13.00.04 
Професійна 
освіта, тема 
дис.: «Теорія та 
практика фор-
мування профе-
сійної майстер-
ності вчителів 
музики в систе-
мі багаторівне-
вої освіти», 
ДД 007849, 
16.12.09, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії; 
 
професор кафе-
дри методики 
музичного ви-
ховання, співів 
та хорового 
диригування, 
12ПР 006446, 
20.01.11, видано 
рішенням атес-
таційної колегії 

Захищені дисертанти: 
1. Проворова Є.М. Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика 
музичної освіти. Тема: «Теорія і практика мето-
дичної підготовки майбутнього вчителя музики 
на засадах праксеологічного підходу», 2018 р. 
Диплом ДК  047189, від 02.07.2008 р., видано 
рішенням Атестаційної колегії. 
2. Кузнецова О.А. Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика 
музичної освіти. Тема: «Теорія та практика 
методичної підготовки майбутніх учителів му-
зичного мистецтва до просвітницької роботи зі 
школярами», 2020 р. Диплом ДД 010836, від 
09.02.2021 р., видано рішенням Атестаційної 
колегії. 
3. Ху Маньлі. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук за спеціа-
льністю 13.00.02 – теорія та методика музичної 
освіти. Тема: «Методика підготовки керівника 
вокального ансамблю в системі вищої музично-
педагогічної освіти України та Китаю», 2017 р.. 
Диплом ДК 044758, від 11.10.2017 р., видано 
рішенням Атестаційної колегії. 
4. Хомич І.М. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук за спеціа-
льністю 13.00.02 – теорія та методика музичної 
освіти. Тема: «Формування готовності майбут-
ніх учителів музики до педагогічної взаємодії з 
навчальним хоровим колективом», 2018 р. Дип-
лом ДК 049376, від 23.10.2018 р., видано рішен-
ням Атестаційної колегії. 
5. Гусаченко О.П. Дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика 
музичної освіти. Тема: «Методика формування 
музично-творчого потенціалу підлітків у позау-

Higher School of Social 
and Economic in 
Przeworsk (Przeworsk, 
Poland), IFC-
WSSG/WK/2020-29, 
09.10.2020–23.11.2020, 
180 год., 6 кредитів 
ECTS 
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рочній співацькій діяльності», 2019 р. Диплом 
ДК 054455, від 15.10.2019 р, видано рішенням 
Атестаційної колегії. 
6. Чинчева Л.В., дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика 
музичної освіти. Тема: «Методика формування 
диригентсько-хорової компетентності майбут-
нього вчителя музичного мистецтва в умовах 
педагогічної практики», 2019 р. Диплом  
ДК 052235, від 23.04.2019 р, видано рішенням 
Атестаційної колегії. 
7. Голубицька Н.О. Дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика 
музичної освіти. Тема: «Формування етнопеда-
гогічної культури майбутнього вчителя музич-
ного мистецтва в процесі вокально-хорового 
навчання», 2019 р. Диплом ДК 055396, від 
16.12.2019 р, видано рішенням Атестаційної 
колегії. 
8. Дубовий З.С. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика 
музичної освіти. Тема: «Формування самостій-
ності майбутніх учителів музики у процесі дис-
танційного навчання», 2019 р. Диплом  
ДК 055391, 16.12.2019 р., видано рішенням 
атестаційної колегії. 
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Козир А.В. Етнокультурний контекст підготов-
ки майбутніх учителів музики та хореографії // 
Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. 
наук. праць. № 1 (87). Харків, ТОВ «Видавницт-
во НТМТ», 2018. С. 39-47. 
Козир А.В. Формування виконавської компете-
нтності у магістрантів музичного мистецтва в 
процесі фахової підготовки // Науковий часопис 
НПУ ім.М.П.Драгоманова: Серія 14. Теорія і 
методика мистецької освіти: зб. наук. праць. 
Вип. 24 (29). Київ, НПУ ім.М.П. Драгоманова, 
2018. С. 3-7. 
Козир А.В. Історичні етапи реформування му-
зично-педагогічної освіти в процесі її глобаліза-
ції // Педагогічна освіта: теорія і практика: збір-
ник наук. праць Кам’янець-Подільського націо-
нального університету імені Івана Огієнка. 
Кам’янець-Подільський, 2019. Вип.26 (1-2019). 
С. 129-135. 
Козир А.В. Підготовка майбутніх учителів му-
зичного мистецтва до розвитку  художньо-
образного мислення учнів підліткового віку // 
Науковий вісник Миколаївського національного 
університету ім.В.О. Сухомлинського: педагогі-
чні науки. № 2 (65). Миколаїв, МНУ 
ім.В.О.Сухомлинського, 2019. С.140-144. 
Козир А.В. Онтопсихологічні аспекти худож-
ньої комунікації в контексті парадигмальних 
змін у системі сучасної мистецької освіти // 
Науковий вісник Південноукраїнського націо-
нального педагогічного університету ім.К.Д. 
Ушинського, вип. 2 (127). Серія Педагогіка. 
Одеса, 2019. С. 47-52.  
Козир А.В. Духовність і музична культура доби 
революційного класицизму (педагогічні студії) 
// Науковий вісник Миколаївського національ-
ного університету ім.В.О.Сухомлинського: 
педагогічні науки. № 1 (68) лютий 2020. Мико-
лаїв, МНУ ім.В.О.Сухомлинського, 2020. С. 
133-139. 
Козир А.В. Diagnostics of the levels of future 
Music teachers’ instrumental-performing 
preparedness to innovation activity // Мистецька 
освіта: зміст, технології, менеджмент. Серія 



педагогічні науки. Вип. 15. Київ, Арт академія 
сучасного мистецтва ім.Сальвадора Далі, 2020. 
С. 27-43. 
Козир А.В. Підготовка майбутніх учителів му-
зичного мистецтва до розвитку  художньо-
образного мислення учнів підліткового віку // 
Науковий вісник Миколаївського національного 
університету ім.В.О.Сухомлинського: педагогі-
чні науки: зб. наук. праць. № 2 (65). Миколаїв: 
МНУ ім.В.О. Сухомлинського, 2019. С. 140-144. 
Козир А.В. Онтопсихологічні аспекти худож-
ньої комунікації в контексті парадигмальних 
змін у системі сучасної мистецької освіти // 
Науковий вісник Південноукраїнського націо-
нального педагогічного університету ім.К.Д. 
Ушинського, вип. 2 (127). Серія Педагогіка: 
Одеса, 2019. С. 47-52.  
Козир А.В. Духовність і музична культура доби 
революційного класицизму (педагогічні студії) 
//Науковий вісник Миколаївського національно-
го університету ім.В.О. Сухомлинського: педа-
гогічні науки: зб. наук. праць. № 1 (68) лютий 
2020. Миколаїв, МНУ ім.В.О. Сухомлинського, 
2020. С. 133-139. 
Козир А.В. Diagnostics of the levels of future 
Music teachers’ instrumental-performing 
preparedness to innovation activity // Мистецька 
освіта: зміст, технології, менеджмент. Серія 
педагогічні науки. Вип. 15. Київ, Арт академія 
сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, 
2020. С. 27-43.   

174.  Історія Украї-
ни 
Релігієзнавст-
во 
Основи архео-
логії 

Крупина 
Віктор 
Олександрович 

викладач ка-
федри суспі-
льних наук 

вища, КНУ 
ім.Т.Шевченка, 
2000, 
КВ 13902072, 
магістр історії 

кандидат істо-
ричних наук, , 
07.00.01 – істо-
рія України, 
тема дис.: «Бі-
лий рух в Укра-
їні (1917–1920 
рр.)», 
ДК 029938, 
30.06.05, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії 

Член Експертної робочої групи при Інституті 
історії України НАН України з питань збере-
ження і розвитку меморіальної території Баби-
ного Яру з 2016 р. 
 
Публікації: 
Крупына В. «Имеем то, что имеем» // Ab 
imperio. 3/2016. С.392-399 (Scopus).  
Лисенко О.Є., Крупина В.О. Тематичний збір-
ник документів і матеріалів з історії Криму 
1940–2015 років // Архіви України. 2016. Вип.5-
6 (304-305): вересень-грудень. С.355–358. 
Крупина В.О. Кузьменко Ю.В. Партійно-
радянська номенклатура СРСР: сучасні підходи 
та перспективні напрями дослідження // Літера-
тура та культура Полісся. Вип.87. Серія «Істо-

- 1,7,12,20 



ричні науки» №7 Ніжин: НДУ ім. Ми-коли 
Гоголя, 2017. С.186-209. 
Крупина В. Mежду «традицией» и «модерни-
зацией»: украинская номенклатура в 1946–1964 
гг. // Pamięć i sprawiedliwość. Nr 2 (30). 2017. 
С.319-339. 
Krupyna V. Viktor Danylenko’s Scientific School // 
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія. політика. 
Зб. ст. Вип. 24. К., 2019. С.5–12. 
Крупина В. Очільники місцевих органів партій-
ної і радянської влади: соціальна характеристи-
ка (1965–1985 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, 
ідеологія, політика. Збірник статей. Вип.25. 
Київ: Інститут історії України НАН України, 
2020. С.86-97. 

175.  Диригування 
(фах) 
Підготовка 
виконавської 
програми 
магістрів 

Курач 
Юрій 
Володимирович 

професор, 
який не має 
вченого зван-
ня професора, 
кафедри хоро-
вого диригу-
вання 

вища, КДК, 
1986,  
НВ-І 024286, 
викладач хоро-
вих дисциплін, 
диригент хору 

доцент кафедри 
хорового дири-
гування, 
02ДЦ 001628, 
28.04.04, видано 
рішенням атес-
таційної колегії; 
 
Народний ар-
тист України 

Хормейстер народної хорової капели Київсько-
го політехнічного інституту, 1982-1984 р.; 
Художній керівник народної самодіяльної хоро-
вої капели заводу «Червоний гумовик» 1983-
1993 рр. 
Диригент Муніципальної академічної чоловічої 
хорової капели ім.Л.М.Ревуцького з 1984 р., 
художній керівник капели з 2009 р.; 
Художній керівник хору хлопчиків та юнаків 
Київської середньої спеціальної музичної шко-
ли-інтернат ім.М.В.Лисенка, 2000-2007 рр.; 
Генеральний директор, художній керівник та 
головний диригент Національної заслуженої 
капели бандуристів України ім.Г.І.Майбороди з 
2013 р.. 
 
Концерти: 
2016-2021 концертні програми разом з НЗКБУ 
ім.Г.Майбороди: Програма до Дня Матері «Рід-
на мати моя», «На зорі мене ,мамо, збуди», 
Програма до Дня  Захисника України «О, Укра-
їно! О, рідна ненько!» (30 творів),  
Програми колядок та щедрівок «На шляху до 
Вифлеєму» (38 творів), «Пісенна Україна», 
«Скарби української народної пісні» (28 творів), 
«Тріо басів» (23 твори), Програми до Шевчен-
ківських дні: «Над дніпровою сагою», «Світе 
тихий, краю милий», «Обніміться ж, брати 
мої!»; 
2016-2021 аудіозаписи разом з НЗКБУ 
ім.Г.Майбороди: 2016 «Дума козацька, слава 
козацька», 2017 «О, Україно! О рідна Ненько», 

- 1,3,10,14, 
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2017 «Шевченко в піснях», 2019 «Кобзарська 
Січ» 

176.  Камерний спів 
Педагогічна 
практика 
Керівництво 
магістерською 
роботою 

Лі Цін викладач ка-
федри оперно-
го співу 

вища, НМАУ, 
2014,  
ДІ 004342,  
магістр музич-
ного мистецтва, 
концертний 
співак, викла-
дач;  
НМАУ, 2020, 
М20 100941,  
режисер, режи-
сер-
постановник, 
викладач закла-
ду вищої освіти, 
науковець-
дослідник 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 Музич-
не мистецтво, 
тема дис.: «Ка-
мерно-вокальна 
творчість Клода 
Дебюссі: прин-
ципи роботи з 
поетичним 
текстом», 
ДK 048767, 
23.10.18, видано 
рішенням атес-
таційної колегії 

Публікації: 
Ли Цин. «Песни Билитис» Клода Дебюсси на 
тексты Пьера Луиса (история творческих отно-
шений композитора и поэта) // Київське музико-
знавство. Київ, 2016. Вип.53: Культурологія та 
мистецтвознавство. С.228–237. 
Ли Цин. Вокальные миниатюры Клода Дебюсси 
1890-х годов: новый вектор художественных 
исканий // Музичне мистецтво і культура: нау-
ковий вісник Одес.нац.муз. акад. 
ім.А.В.Нежданової. Одеса, Астропринт, 2016. 
Вип.22. С. 67–178. 
Ли Цин. «Три Баллады Франсуа Вийона» К. 
Дебюсси: особенности прочтения традиций 
национальной культуры // Київське музикознав-
ство. Київ, 2017. Вип.55: Культурологія та мис-
тецтвознавство. До 150-річчя Київського інсти-
туту музики ім.Р.М.Глієра. С.204–216. 
Li Qing «Three Songs of France» by Claude 
Debussy: a new life of ancient texts // European 
Applied Sciences : scientific journal. Stuttgart, 
2017. № 5. P.37–44. 
Лі Цін. “Режисерські підходи до інтерпретації 
опери на китайську тематику в західній та схід-
ній традиціях” // Актуальні проблеми музичного 
театру. Київ, 2020.№43. P.225-230. 
 
Концерти: 
15.11.2017 Виконала партію Віолетти в опері 
Дж. Верді «Травіата», Оперна студія НМАУ 
березень, 2018 Участь у концерті в Національ-
ному будинку органної та камерної музики 
України 
1.10.2018 Участь у Концерті “Музичний діалог 
Україна- Китай”, Велика зала НМАУ,  
20.11.2018 Участь у “Гранд-концерт до 160-
річчя народження Джакомо Пуччіні”, Велика 
зала НМАУ 
7.11.2018 Участь у концерті «Музичний діалог: 
Україна – Китай», Музичний салон Київського 
Національного університету ім.Т.Шевченка 
(Автор проекту разом зі своєю викладачкою 
Валентиною Андрєєвою) 
13.11.2019 Участь у концерті «Музичний діалог 
Україна-Китай» в Мистецькому салоні Націо-

Асистентура-
стажування НМАУ, 
2017 

1,5,7,8, 
10,14,19 



нального університету ім.Т.Г.Шевченка 
4.03.2019 Участь у Вечорі пам’яті заслуженого 
артиста України ВПутька, у супроводі студент-
ського камерного оркестру Полтавського музи-
чного училища ім.М.В.Лисенка, Велика зала 
Полтавського муз. коледжу 
16.04.2019 Участь у концерті, присвяченому 70-
річчю проголошення Китайської Народної Рес-
публіки, у супроводі Національного оркестру 
народних інструментів під керівництвом Вікто-
ра Гуцал, Національна філармонія України 
10.06.2019 Участь у концерті “З нагоди відкрит-
тя Музичного центру Конфуція в НМАУ”, Ве-
лика зала НМАУ 
30.09.2019 Участь у концерті “Реквієм миру” 
Дім Євангелія, 
3.02.2020 Організація та участь у “Концерт 
пам’яті Коваля Петра Андрійовича”, Велика 
зала НМАУ 
20.02.2020 Участь у концерті “Пам’яті Небесної 
Сотні”, Національна філармонія України 
4.10.2020 Участь в концерті, що відбувся в рам-
ках ХХХІ Міжнародного фестивалю Київ Му-
зик Фест-2020, Архівно-музейний комплекс 
«Літературно-мистецькі Плюти», присвячений 
пам’яті українських композиторів 
Б.Лятошинського, А.Філіпенка, І.Шамо та 
І.Карабиця 
7.05.2021 Участь у “Ювілейний гала-концерт з 
нагоди 85-річчя В.Лукошев”, Національна філа-
рмонія України 

177.  Диригування 
Диригентська 
практика 
Підготовка 
магістерської 
наукової робо-
ти 
 

Макаренко 
Герман 
Георгійович 

професор 
кафедри ор-
кесстрового 
диригування 
та інструмен-
тознавства 

вища, КДК, 
1990, 
ЗВ 813850, 
диригент сим-
фонічного та 
оперного оркес-
тру 

доктор мистецт-
вознавства, 
17.00.02 Теорія 
та історія куль-
тури, тема дис.: 
«Творчість 
диригента в 
контексті інтег-
раційного під-
ходу»,  
ДД  005450, 
14.12.06, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії; 

Диригент Національної опери України з  
1987 р.  
 
Концерти: 
2016-2019 Новорічний Штраус-концерт; 
2016-2019 Щорічний концерт до Дня святого 
Миколая; 
2016 Концерт-прем’єр Польської музики; 
2016 Концертна програма «Музика всіх конти-
нентів в Штаб-квартирі ЮНЕСКО» м. Париж; 
2017-2019 Благодійний Віденський бал у Києві; 
207 Концерт-прем’єр Польсько-Литовської 
музики; 
2017 Презентація українського музичного мис-
тецтва в Китайській Народній Республіці з про-
грамою «Україна – моя батьківщина»;  

 1,8,19,20 



 
професор кафе-
дри музичного 
мистецтва, 
12ПР 006068, 
17.06.10, видано 
рішенням атес-
таційної колегії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни; 
 
Народний ар-
тист України 

2018 Концерт до 100-річчя Національної акаде-
мії наук України; 
2018 Запис музичних творів французького ком-
позитора П’єра Себо, присвячених скульптурі 
«Дерево миру» Посла доброї волі ЮНЕСКО 
Хедви Сер; 
2020Культурологічний проєкт «Тисячоліття 
української скрипки»; 
2020 Гастролі в Кувейті, концертна програма до 
тижня української культури в м. Кувейті; 
2020 Концертна програма «Музична молитва 
лікарям» в Софії Київській; 
2020 Концертна програма до презентації проек-
ту «Повернемо «Щедрику» українське грома-
дянство» 

178.  Диригування 
Диригентська 
практика 

Молотай 
Анатолій 
Михайлович 

професор 
кафедри де-
рев’яних ду-
хових інстру-
ментів 

вища, МДК, 
1964,  
С 303642,  
військовий 
диригент 

професор кафе-
дри духових та 
ударних інстру-
ментів, 
ПР 001643, 
20.06.02, видано 
рішенням атес-
таційної колегії; 
 
Народний ар-
тист України 

Художній керівник та головний диригент Наці-
онального президентського оркестру України з 
1991 р. 
 
Концерти: 
29.11.2018 Ювілейний концерт художнього 
керівника та головного диригента Національно-
го президентського оркестру нар. арт. України, 
професора А.М.Молотая  у 2-х відділах, Вели-
кий зал НМАУ  
квітень 2016 Компактдиск «Національний пре-
зидентський оркестр 
22.11.2016 Компактдиск «Нам є що захищати» 
(воїнам АТО присвячується, запис концерту  р. з 
Національного палацу мистецтв «Україна») 
вересень 2016 Компактдиск «Грає Національ-
ний президентський оркестр України» 
28.02.2021 Компактдиск «Феєрія Штрауса» 
(запис з концерту, Національна філармонія 
України) 

 1,9,19, 
20 

179.  Фах (віолон-
чель) 
Квартетний 
клас 
 

Нужа 
Ганна 
Віталіївна 

доцент, який 
не має вченого 
звання доцен-
та, кафедри 
струнно-
смичкових 
інструментів 

вища, КДК, 
1992,  
ИВ-І  024106, 
соліст оркестру, 
концертний 
виконавець, 
артист камерно-
го ансамблю, 
викладач 

Заслужений 
артист України 

Артистка-солістка-інструменталістка вищої 
категорії камерного ансамблю «Київ», при НБО 
та КМУ, 28 років. 
Художній керівник та віолончелістка КА «Ки-
їв», 2011 р. 
Солістка Національної філармонії України, 
1997-2005 рр. 
Артистка Симфонічного оркестру Національної 
Радіокомпанії України, 1995-2000 рр.  
 
Концерти: 
2016-2021 110 концертних програм з камерним 

Міжнародна «Mozart-
Academy», м.Краків; 
Міністерство культури 
України, Національна 
академія керівних кад-
рів культури і мис-
тецтв,  
12СС 02214142/000420
-19, 22.06.2019 

1,14,19,20 



ансамблем «Київ» та солістами-органістами, 
солістами-вокалістами у НБО та КМУ, за тема-
ми: «Бах та Моцарт», «Великий концерт з мале-
ньких шедеврів», «Віденські вечори», «Концерт 
віртуозної музики», «А.Вівальді», «Концерт 
романтичної музики», «Подорож музичною 
Італією», «Концерт італійської музики», «Кон-
церт музики епохи барокко», «AveMaria» та 
інші; 
2020 прем’єрне виконання концерту Монна із 
Камерним оркестром НБО та КМУ (диригент 
Б.Пліш); 
біля 150 навчальних відео на власному навчаль-
ному каналі YouTube за 3 основними темами: 
«Штрихова техніка віолончеліста», «Уроки 
віолончелі online”, «Світові хіти на віолончелі»; 
понад 20 відео із нотним матеріалом найбільш 
відомих творів для віолончелі; 
понад 30 сольних і камерних записів, прийнятих 
до Золотого фонду Українського радіо:«Дон 
Кіхот» Р.Штрауса, Віолончельні концерти 
А.Дворжака та О.Якобчука, Фортепіанне тріо 
В.А.Моцарта, Фортепіанний квінтет С.Франка, 
Тріо «Памяті великого художника» 
П.Чайковського та ін. 
СD «Нікколо Паганіні. Терцети» 

180.  Фах 
Керівництво 
симфонічним 
оркестром 
студентів 

Палкін 
Ігор 
Вячеславович 

професор 
кафедри опер-
но-
симфонічного 
диригування 

вища, КДК, 
1988,  
ЖВ-1 120977,  
диригент хору, 
викладач хоро-
вих дисциплін, 
диригент сим-
фонічного та 
оперного ор-
кестру 

професор ка-
федри оперно-
симонічного 
диригування, 
12ПР 007997, 
26.09.12, видано 
рішенням ате-
стаційної коле-
гії; 
  
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни  

Диригент симфонічного оркестру Національної 
філармонії України з 1980 р.  
 
Концерти: 
Підготовка та виконання концертних про-
грам симфонічним оркестром студентів 
НМАУ ім. П.І. Чайковського – 4-5 програм 
на рік: 
ювілейні концерти з творів Є. Станковича, 
М. Скорика; 
«Пуленк-фест»; 
«До 105-річчя Академії»; 
До 180-річчя П.І. Чайковського; 
Всі фортепіанні концерти Л.В. Бетховена до 
250-річчя композитора 

 1,10,19,20 

181.  Соціологія 
культури 
Практична 
культурологія 
та сучасні 
культурні 

Покулита 
Ірина 
Костянтинівна 

доцент кафед-
ри теорії та 
історії культу-
ри 

вища, КДК, 
1995,  
КЗ 007894,  
соліст оркестру, 
артист камерно-
го ансамблю, 

кандидат філо-
софських наук, 
09.00.08 – Есте-
тика, тема дис.: 
«Соціальна 
природа жанру 

Керівництво здобуачем: 
1. Виселко І.В. Дисертація на здобуття науково-
го ступеня кандидата філософських наук за 
спеціальністю 26.00.01 – Історія та теорія куль-
тури. Тема «Культурні смисли у контексті ау-
діовізуальної комунікації», 2016 р. Диплом  

Криворізький держав-
ний педагогічний уні-
верситет, 20.03.2019–
20.05.2019, №135, 150 
год. 
Велико-Тирнівський 

3,6,7,12,14 



практики 
Екологія куль-
тури 

викладач у контексті 
історичної ди-
наміки мистецт-
ва»,  
ДК 023600, 
12.05.04, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії; 
 
доцент кафедри 
філософії (курс 
соціології куль-
тури), 
12ДЦ 024170, 
09.11.10, видано 
рішенням атес-
таційної колегії 

ДК 035399, від 12.05.2016 р., видано рішенням 
атестаційної комісії 
 

університет св. Кирила 
та Мефодія, м. Велико 
Тирново, Болгарія, 
2019 
 
 

182.  Фах (труба)  
Методологія 
наукових 
досліджень 
(інд) 
Підготовка 
магістерської 
наукової робо-
ти 
Педагогічна 
практика 
 

Посвалюк 
Костянтин 
Валерійович 
 

доцент кафед-
ри мідних 
духових та 
ударних ін-
струментів 

вища, НМАУ, 
1999,  
ЛЗ 000838, 
концертний 
виконавець, 
викладач, артист 
оркестру, артист 
камерного ан-
самблю 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 Музич-
не мистецтво, 
тема дис.: 
«Творча діяль-
ність Миколи 
Бердиєва у кон-
тексті розвитку 
виконавства на 
трубі в Україні 
(1940 - 1980-ті 
роки)», 
ДК 038655, 
29.09.16, видано 
рішенням Атес-
таційної колегії 

- Асистентура-
стажування НМАУ, 
2005 

5,8,10,14 

183.  Диригування 
Сучасна анса-
мблева музика 

Рунчак 
Володимир 
Петрович 

старший ви-
кладач кафед-
ри композиції, 
інструментов-
ки та музично-
інформацій-
них техноло-
гій 

вища, КДК, 
1986,  
ИВ-І  024526, 
концертний 
виконавець, 
диригент оркес-
тру народних 
інструментів, 
композитор, 
викладач музи-
чно-

- Оприлюднені здобутки: 
Симфонічні, камерно-інструментальні, хорові 
ансамблеві твори (близько 50): 
Симфонія № 2 (редакція 2021 р.) 
2018 «Портрети композиторів» сюїта для духо-
вого оркестру в 4-х частинах (Бахіана, В наслі-
дування Д. Шостаковичу, Н.Паганіні грає з 
нами в оркестрі, Присвячується І. Стравінсько-
му); Автопортрет (12.06.60) для баяна (акордео-
на) та струнного оркестру; 
2017 «Скажіть, чи чарівна флейта?» Музичний 

- 1,10,14,19 



теоретичних 
дисциплін 

дарунок В. А. Моцарту для різновисотних 
флейт та оркестру (Флейтовий концерт); «Істо-
рія про п'ять звуків» чорно-біла версія для сак-
софона і фортепіано; Квартет для чотирьох 
фаготів; «Про Сізіфа і Прометея» два повчаль-
них міфи для дуету баянів (акордеонів); 
2020 «Я бачила Господа» Дві історії з життя 
Марії Магдалини для двох читців (жіночий 
голос (Sprechstimme solo), чоловічого голосу та 
оркестру на англійські канонічні тексти; «В 
наслідування Д. Шостаковичу» для 12-ти сак-
софонів; Homo ludens XII for double bass; «Гра 
звуків» Матч з музики у п’яти раундах між 
саксофоністом та струнним квартетом; 
2021 Ukraine Forever (Україна назавжди) Увер-
тюра для симфонічного оркестру; Concerto 
piccolo для баяна (акордеона) та струнного ор-
кестру; 
2019 «Третій – зайвий» для фагота і фортепіано; 
«Згадуючи забуту мелодію» для саксофона і 
фортепіано; «Гортаючи сторінки свого фотоа-
льбому» сюїта в п'яти частинах для кларнета; «Я 
бачила Господа» Дві історії з життя Марії Маг-
далини для чтиці, гітари (електрогітари), баяна 
(акордеона) на англійські канонічні тексти; 
Китайський диптих № 2 для баяна (акордеона); 
Китайський диптих № 3 для баяна (акордеона); 
2018 «Відбитки пальців на струнах, клавішах та 
клапанах» для камерного ансамблю; Квартет 
для чотирьох валторн; 
2016 «Мої звукові метафори» або «на трьох» 
для гобоя, кларнета і фагота; 
2016 «Дітям до 16-ти виконувати дозволяється» 
сюїта у восьми частинах для баяна (акордеона); 
«Н. Паганіні співає з нами в хорі» для мішаного 
хору;  
2016–2021 Композиторські виконання, дириге-
нтські концерти, організаційні заходи: 
26.02.16. Одеський національний філармоній-
ний оркестр, диригент В. Рунчак  
(А. Шенберг, Й. Брамс - А. Шенберг, В. Рун-
чак); 
11.03.16, Tenri Cultural Institute, New York, USA, 
авторський концерт; 
19.03.16, Київ, Концертний зал НСКУ, творчий 
вечір (інструментальна музика); 
18.04.16, Малий зал НМАУ, творчий вечір (тво-



ри для кларнета і з кларнетом); 
20-27.03.16, Четвертий всеукраїнський фести-
валь «День українського баяна і акордеона 
2016», художній керівник, 34 концерти в укра-
їнських містах; 
26-27.03.16, Київський міжнародний марафон в 
рамках Четвертого всеукраїнського фестивалю, 
«День українського баяна і акордеона 2016», 
художній керівник; 
21-24.04.16, міжнародний конкурс баяністів та 
акордеоністів, м. Санок (Польща), авторський 
концерт, член журі; 
23-24.04.16, Одеса, міжнародний фестиваль 
«Два дні та дві ночі нової музики», виконання 
творів; 
15-17.06.16, міжнародний конкурс баяністів та 
акордеоністів, м. Сараєво (Боснія та Герцегови-
на),член журі; 
15.05-4.06.16, Четвертий фестиваль “Kharkiv 
contemporary 2016”, художній керівник (симфо-
нічні, камерні та хорові концерти). 
3-7.07.16. Міжнародний конкурс, the 33rd China 
Harbin Summer Concert International Accordion 
Art, член журі, майстер-класи, виконання творів; 
25.09, Устилуг, «І.Стравінський та Україна», 
організаційна робота і виконання творів. 
28.09, Vienna (Австрія), Duo ARCORD: 
A.Topalovic, N.Djoric, Kyrie еleison; 
2.10, «КиївМузикФест», Київський камерний 
оркестр (диригент В.Рунчак), (K.Penderecki, 
W.Lutoslawski, С.Турнєєв, В.Рунчак); 
7.10, «КиївМузикФест», Хор студентів «Anima» 
КНУКіМ , «Молитва»; 
19-20.10, Academy of Music in Poznan (Poland), 
the international conference "Accordion in the 21st 
Century”, лекція, майстер-клас, виконання тво-
рів; 
23.10, Луцьк, П. Фенюк, Ансамбль «Експромт», 
Ансамбль баяністів ЛПК, «Присвячується 
І.Стравінському», «Гуцульська мозаїка», «Тихо 
над річкою» та інші твори, Авторський концерт; 
1-3.11, Ялта (Україна), міжнародний конкурс 
композиторів ім. А.Спендіарова, член журі 
(дистанційно); 
30.11, Баку (Азербайджан), Ансамбль солістів 
Державного симфонічного оркестру Азербай-
джану (диригент В. Рунчак), (R.Kiknadze, 



H.Tulve, Ə.Sadıkova, F.Аllahverdi, A.Qəmbərli, 
V.Runchak); 
2.12, Баку, (Азербайджан), Державний симфоні-
чний оркестр Азербайджану (диригент В. Рун-
чак), (A. Alizadeh, V. Silvestrov, G. Kancheli); 
2017.13.01, Freiburg in Breisgau (Німеччина), 
Ensemble Aventure, виконання творів: Homo 
ludens IX, «Мої звукові метафори» 
21.01, Warszawa, (Польща), the Fryderyk Chopin 
University of Music, Bartosz Baran, виконання 
твору Homo Ludens XI. 
29.01, Камерний оркестр Одеської філармонії, 
(диригент В. Рунчак), (Е.Елгар, Б.Бріттен, 
Я.Сібеліус, В.Рунчак). 
18-19.02, Liege, Monteaken (Бельгія), Б.Талько, 
виконання твору «Портрети композиторів». 
1.03, Santiago de Compostela (Іспанія), Dúo 
Fírveda: M.H. Rodríguez, N.R.Núñez, виконання 
твору: «Kyrie eleison». 
1.04, Vilnius (Литва), Бєлостокський дитячий 
хор та Бєлостокський оркестр баяністів (Поль-
ща), виконання твору «Тихо над річкою». 
1-2.04, Київ, «День українського баяна і акорде-
она», «Портрети композиторів», «Дві фолькло-
рні пісні», «Дітям до 16-ти років виконувати 
дозволяється», «Kyrie eleison». 
1-28.04, «День українського баяна і акордеона», 
28 концертів. 
2-3.04, Луцьк, Львів, гастролі Duo ARCORD 
(Австрія), виконання твору: Kyrie еleison. 
18.04, Київ, НМАУ, творчий вечір, хорова та 
інструментальна музика. 
24-29.04, La Plata, Necochea, Bahia Blanca, 
Buenos Aires (Аргентина), Nordic sax quartet, 
виконання твору: «Азбука Морзе» музичне (і не 
тільки) тлумачення знаків.  
27-29.04, Харків, Луцьк, Львів, гастролі: Duo 
Sonorus (Польща), R.Żołędziewski (saxophone), 
P.Rojek (organ), виконання твору «Дві сповіді». 
27.04, “Kharkiv contemporary”, Академічний хор 
ХОФ (дир. А.Сиротенко), 7 концертів, виконан-
ня  оркестрових, хорових та ансамблевих творів.  
28.04, “Kharkiv contemporary”, Академічний 
симфонічний оркестр ХОФ, (диригент В. Рун-
чак), (Й.С.Бах-А.Веберн, В.Рунчак, 
Е.В.Корнгольд). 
14.05, Toronto (Канада), WindRose Trio, вико-



нання твору: «Мої звукові метафори». 
23.05, Bucharest (Румунія), Duo ARCORD, вико-
нання твору: Kyrie еleison. 
21.05.17, International Competition for Accordion, 
Klingental (Germany), виконання творів. 
24.05.17, the Berlin Philharmonic (Germany), 
виконання твору: Yin and Yang, the Harmony of 
Opposites diptych for accordion, Mao Junhao 
(accordion, China). 
31.05-4-06, Lublin (Польща), XXVII Lubelski 
Przeglad Akordeonowy, член жжурі, лекція, май-
стер-клас. 
18.06, Київ, Авторський концерт, Р.Фотуйма, 
А.Голоднюк, Д.Шутко, саксофонні твори. 
22.06.17, Belvedere Chamber Music Festival 
(США), виконання твору: Kyrie eleison, R. 
Patterson (horn), A. Bowles (piano). 
20-26.06, Sanok (Польща), VIII Międzynarodowy 
Konkurs Kompozytorski na kompozycję 
akordeonową „Sanok 2017”, член журі. 
23.06.17, BargeMusic, New York (USA), Irena 
Portenko (piano), виконання твору: Greetings 
M.K. (Dedicated to M.Kagel) for piano. 
29.06, Vienna (Австрія), Duo ARCORD, вико-
нання твору: Kyrie еleison. 
29.07.17, Torún (Poland), Nordic Saxophone 
Quartet, виконання твору: «Morse Code» musical 
(and more) interpretation of signs quartet piccolo for 
four saxophones.  
17.09.17, Catelfidardo (Italy), 26.09.17, Lanciano 
(Italy), Maryan Hushta (accordion),  
виконання твору: Children under the age of 16 are 
allowed to perform for accordion. 
16.09.17, Catelfidardo (Italy), Mao Junhao 
(accordion), виконання твору: Yin and Yang, the 
Harmony of Opposites diptych for accordion 
26.09.17, Wuhan Conservatory of Music (China), 
Li Kun (saxophone), Yan Shiao Yon (piano), вико-
нання твору: A Story of Five Sounds: a black-and-
white version for saxophone and piano (WP) 
28.09.17, the Fryderyk Chopin University of Music, 
Warsaw (Poland), Bartosz Baran (bassoon), вико-
нання твору: Homo ludens XI or several SMS for 
bassoonist and the audience. 
4.10.17, Kyiv, 28th International Festival 
"KyivMusicFest 2017", National Academic 
Symphonic Band of Ukraine, conducted by 



V.Runchak 
(O.Besborodko, E.Varese, V.Baley, V.Runchak). 
18.10.2017, Great Hall of Odessa philharmonic, 
Oleksiy Murza (accordion), виконання твору:  
Devoted to I. Stravinsky from Suite No. 1 "Portraits 
of the composers". 
20.10.17, Odessa, National Odessa Philharmonic 
Orchestra, conducted by V.Runchak 
(V.Silvestrov, D.Shostakovich\G-McBurney, 
V.Runchak). 
25.10.17, Onet-le-Château – Aveyron (France), 
International accordion competition "TROPHÉE 
MONDIAL 2017", Maksym Hafych (accordion), 
виконання твору: “Imitation to D. Shostakovich” 
from "Portraits of the composers". 
27.10.17 \ 27.01.18, Musikaliska, Stockholm, 
Nordic saxophone quartet (Sweden), 
виконання твору: «Morse Code» musical (and 
more) interpretation of signs quartet piccolo for four 
saxophones. 
2.11.17, Los Angeles (USA), Stephan Vermeersch 
(clarinet, Belgium), виконання твору: 
v.runchak.b(es)_clari@net for clarinet 
4.11.17, Kyiv, National Academy in Ukraine, 
Danylo Dovbysh, Yuliya Zhtnuhina (saxophones), 
виконання творів: Homo ludens I for saxophone, 
A bit of music in honor of Adolphe Sax for alto 
saxophone.  
11 - 15.11.17, Golden Saxophone International 
Competition, Kyiv, виконання творів: 
Homo ludens I for saxophone, A bit of music in 
honor of Adolphe Sax for alto saxophone,  
Little Music for the «Beijing-Kyiv» Express Mini 
Bus for alto-saxophone and tape, 
Concerto for alto - saxophone and chamber 
orchestra (piano version). 
24.11.17. Suzhou (China), Soochow University 
School of Music, Juan Manuel García-Cano Ruíz 
(oboe), виконання твору: Homo ludens IX, Nine 
non-random stops for a strolling oboist.  
12.12.17, Kyiv, International Festival “Kyiv 
musical premieres”, “New Age Sax Quartet, вико-
нання твору: «Morse Code» musical (and more) 
interpretation of signs quartet # 2 for four 
saxophones 
17.12.17, la Sala Consiliare di Trevignano Romano 
(Italy), Samuele Telari (accordion) виконання 



твору: Messa da requiem for accordion. 
19.12.2017, Kyiv, Festival of Contemporary Music 
“Kyiv musical premieres” 
"New Music in Ukraine" Ensemble for New Music 
of National Music Academy of Ukraine, Artistic 
director and conductor Volodymyr Runchak (S. 
Pilyutykov, V. Runchak, Y. Stankovych,J. 
Widmann,L. Berio, K. Serocki)   
2018 
15.03-15.04, Шостий всеукраїнський фестиваль 
«День українського баяна і акордеона», 34 кон-
церти. 
15.04, Київ, Національна музична академія Ук-
раїни, «Міжнародна пасхальна асамблея», Ан-
самбль сучасної музики Національної музичної 
академії України (диригент В. Рунчак), 
(К.Цепколенко, І.Тараненка, Олбрайта, 
К.Штокгаузена, Л.Беріо). 
18.04-21.04, Шостий міжнародний фестиваль 
класичної та сучасної музики “Kharkiv 
contemporary”, сім концертів (симонічний, ка-
мерні та хоровий). 
15.04. Toronto (Canada), WindRose ensemble, 
виконання твору: My Sound Metaphors or “for 
three…” for oboe, clarinet and bassoon 
22.04.2018, Odessa, “Two days and two nigh 2018” 
Isabella Stabio (Italy), Hanfeng Du (CN), Zoya 
Rudko (UA), Anna Stepanova (UA), авторський 
концерт  з саксофонних творів. 
28.04. Sanok (Poland), Maryan Hushta (accordion), 
виконання твору: “Children under the age of 16 
are allowed to perform” for accordion 
13.05, Klingental (Geramany), Roman Sapuntsov 
(accordion), виконання твору: “Near the portrait of 
N. Paganini” from Suite # 1 “Portraits of 
composers”. 
29.05.18, 19.00, Kyiv, National Composer Union of 
Ukraine, Myroslava Kotorovych (violin), Ihor 
Sayenko (accordion), виконання творів: Kyrie 
Eleison for violin and accordion, “Imitation to 
D.Shostakovich” for violin and accordion (edited by 
Ihor Sayenko). 
Травень, випуск CD, Vio-Dion Duo (Poland), 
Volodymyr Runchak: Kyrie eleison for violin and 
accordion 
13.07.2018, Zagreb (Croatia), Word Saxophone 
Congress, New Age Sax Quartet (Kyiv, Ukraine), 



виконання творів: Morse Code for saxophone 
quartet, Contra Spem Spero (Against al hope, I 
hope) for saxophone quartet. 
18.08.2018, Festival Nuovi Affreschi Sonori (Italy), 
Asa Jager (soprano, Sweden), виконання твору: A 
Prayer for soprano and tape. 
1 – 7.09.2018, Instituto Superiore di Studi Musicale 
P.I.Tchaikovsky Nocera Terinese Cetraro, 
(Calabria, Italy),“Campus AFAM – 2018”, 
Accordion master curse, Lecture about own music. 
7.09.2018, Philharmonic Orchestra of Calabria, 
Egidio Apuzzo (accordion), Volodymyr Runchak 
(conductor), виконання твору: Self-portrait for 
accordion and strings (wp). 
13-17.09.2018, INTERNATIONAL PRIZE AND 
AWARD “CITTÀ DI CASTELFIDARDO” FOR 
ACCORDION SOLOIST AND GROUPS (Italy), 
jury member. 
4.09.2018, Orchestra Filarmonica della Calabria 
(Italy), Volodymyr Runchak, conductor 
Johann Sebastian Bach – Piano concerto a dur, 
Johann Sebastian – Piano concerto f moll 
Wolfgang Amadeus Mozart – Piano concerto # 23, 
Vyacheslaav Semyonov – Don Rhapsody for 
accordion and orchestra, Astor Piazolla - "Muerte 
del Angel" for accordion and chamber orchestra, 
Antonio Spaccarotella - Tango revenge for 
accordion and chamber orchestra (WP). 
1.10.2018, 71’ Coupe Mondiale-Kaunas, Lithuania, 
Makssym Gafych (accordion) 
виконання твору: Imitation to D. Shostakovich for 
accordion. 
5.10.2018, Västerås konserthus, Sweden 
Sax (tête à tête) for two saxophones 
Johannes Thorell and Matias Karlsen Bjornstad 
(saxophones) 
7.10.2018, Wroclaw, Poland, Vio-dion Duo, 
Malwina Mikolajczak-Lutrykowska (vn) 
Krzysztof Lutrzykowski (acc), виконання твору: 
Kyrie eleison for violin and accordion 
10.09.2018, International prize and award “Citta di 
Castelfidardo” for accordion soloist and groups, 
Italy, Arkady Shkvorov (accordion), виконання 
твору: Devoted to I. Stravinsky for accordion 
11.10.2018, Krakow, Poland, Duo Accosphere, 
виконання твору: Of Sisyphus and Prometheus 
two instructive myths a diptych for two accordions 



(WP). 
16.10.2018, Kyiv (Ukraine), National Academic 
Symphonic Band of Ukraine  
Volodymyr Runchak (conductor), (Igor Stravinsky 
– Mass for Mixed Chorus Double Wind Quintet, 
Ebony Concerto for clarinet and Jazz Band, Suite 
from the Ballet “Petrushka”, Volodymyr Runchak – 
Stravinsky Portraits). 
2.11.2018, THE CONSERVATORY OF MUSIC 
AND DANCE OF MAJORCA, Spain 
17.11.2018, the University of Sri Jayewardenepura, 
Sri Lanca 
PSAIKO SAXOPHONE QUARTET, виконання 
твору:  Hopeless, I believe (in memory of Lesya 
Ukrainka) for saxophone quartet. 
7.11.2018, Poznan, 12. Międzynarodowe Forum 
Kompozytorów w Poznaniu, Poland 
Barbara Borowicz, (clarinet), виконання твору: 
Homo ludens I for clarinet. 
12.11.2018, Kyiv, Yulia Zhytnuhina and Danylo 
Dovbysh (saxophones), 
SAX (tete a tete) for two saxophones. 
19.11.2018, Kyiv, Maksym Gafych (accordion), 
виконання твору: Imitation to D. Shostakovich for 
accordion. 
19.11.2018, Łodz, Poland, Łukasz Pieniążek 
(accordion), виконання твору: “Near the Portrait of 
Paganini”, "Devoted to I. Stravinsky". 
19.11.2018 Kyiv, Mykhaylo Cherednychenko 
(saxophone), виконання твору:   Homo ludens I 
for saxophone. 
24.11.2018, 27th International Accordion Festival 
Frank Marocco, Dunajská Streda, Slovak Republic, 
Workshop, VOLODYMYR RUNCHAK - 
Presentation of artistic creation. 
1-2.12.2018, VII OGÓLNOPOLSKA 
KONFERENCJA DOKTORANTÓW UCZELNI 
MUZYCZNYCH W GDAŃSKU, POLAND, 
Paweł Sławiński - Temat referatu: "Volodymyr 
Runchak - kompozytor, dyrygent i akordeonista". 
4.12.2018, the Karol Lipinski Academy of Music in 
Wroclaw, Poland, the International Conference, 
Creator-performer, performative problems in the 
contemporary music literature, the lecture about 
own horn music. 
 5-8.12.2018, the 25th International Accordion 
Music Festival in Przemysl, Poland, The Jury 



member of the competition. 
 17.12.18, 19.00, KRAKOW, Barbara Borowiocz 
(clarinet), виконання твору: Homo ludens I for 
clarinet 
17.12.18, Stockholm, Sweden Johannes Thorell & 
Matias Karlsen Björnstad (saxophones), виконання 
твору: SAX (tête-à-tête) for two alto saxophones. 
18.12.18, Kyiv, Chamber Ensemble “New Music in 
Ukraine”, Artistic director and conductor - 
Volodymyr Runchak, Oleksandr Filyak (piano) 
Valentyn Sylvestrov – Postludia for piano and 
orchestra, Volodymyr Runchak – SEXtet for sextet, 
Anton Webern – Concerto op. 24, Johann Sebastian 
Bach \ Anton Webern – Fuga-ricercata for 
orchestra. 
2019 
16.03-16.04, Сьомий всеукраїнський фестиваль 
«День українського баяна і акордеона (Київ та 
інші міста України), 47 концертів. 
14-19.04, Перший міжнародний фестиваль су-
часної та класичної музики «Нова музика в 
Україні», Київ - шість концертів, інші міста 
України – шість концертів. 
1.05, Париж (Франція), Conservatoire Regional 
Superieur de la rue de Madrid, доповідь про твор-
чість сучасних українських композиторів. 
28.05, Київ, Концерт Національного академіч-
ного духового оркестру України (твори україн-
ських композиторів). 
1-8.09, Orchestra Filarmonica della Calabria (Іта-
лія), два концерти, майстер класи, доповідь про 
українську сучасну музику. 
2020 
міжнародна конференція «Сучасний стан баян-
но-акордеонного виконавства», м. Познань 
(Польща), он-лайн. 
8-9.09, участь в роботі міжнародного фестивалю 
сучасного мистецтва «Два дні та дві ночі нової 
музики», Одеса. 
16-20.09, участь в роботі журі міжнародного 
конкурсу баяністів-акордеоністів у м. Кастель-
фідардо (Італія), он-лайн. 
21.09, прем’єра власного твору для 12-ти саксо-
фонів у м. Щецин (Польща), участь у конфере-
нції з доповіддю: «Твори українських компози-
торів для саксофона», он-лайн. 
26.09, 27.09, 2.10, участь в програмах «КиївМу-



зикФесту». 
14.10, концерт присвячений «Дню українського 
козацтва», Національний академічний духовий 
оркестр України, диригентський концерт, 
прем’єри творів українських композиторів, 
Колонний зал ім. Миколи Лисенка. 
29.09.20, лекція он-лайн для викладачів музич-
них шкіл Житомирської області «Українське 
баянно-акордеонне мистецтво на сьогодніш-
ньому етапі: здобутки та проблеми». 
10.11.20 лекція он-лайн для викладачів музич-
них училищ Полтави, Чернігова та Херсона 
«Сучасні композиторські техніки та їхнє засто-
сування у практиці українських композиторів 
початку 21 ст.». 
20.10.20, Творчий вечір баянної музики, Націо-
нальна музична академія України, Малий зал. 
15-29.10.20, робота у складі журі Міжнародного 
конкурсу «Трофей світу» (Португалія). 
10.11.20, лекція, Удосконалення методики ви-
кладання фахових дисциплін он-лайн, для під-
вищення кваліфікації групи викладачі фахових 
дисциплін закладів спеціалізованої мистецької 
освіти Тематика навчання  
23.11.20, Творчий вечір саксофонної музики, 
Національна музична академія України, Малий 
зал. 
2021 
30.01.21, Національний симфонічний оркестр 
України (В. Сіренко, диригент), виконання 
твору: forte \ piano концерт для оркестру без 
фортепіано. 
18.02.21, Софія Матвієнко (флейта, Велика 
Британія), Київ, виконання твору: Homo ludens I 
для флейти. 
22.02.21, Київ, НМАУ, Творчий вечір, твори для 
деревяних інструментів. 
25-27.03.21, Луцьк, InterSvityz AccoMusic, робо-
та в журі конкурсу. 
17.04.21. Київ, участь в конкурсі: «Українська 
увертюра». 

184.  Диригування 
(фах) 
Підготовка 
виконавської 
програми 
Підготовка 

Савчук 
Євген 
Герасимович 

в.о. завідувача 
кафедри хоро-
вого диригу-
вання, профе-
сор кафедри 
хорового ди-

вища, КДК, 
1971, Э 954806, 
диригент хору, 
викладач хоро-
вих дисциплін 

професор кафе-
дри хорового 
диригування, 
ПР АР 001514, 
27.05.97, видано 
рішенням Вче-

Генеральний директор і художній керівник 
Національної заслуженої академічної капели 
України «Думка» з 1984 р.  
 
Публікації: 
Автор-укладач творчого проєкту «Дмитро Бор-

Асистентура-
стажування КДК, 1977 

1,8,9,10, 
14,19,20 



творчого про-
екту 
Підготовка 
методичного 
проекту 
Хоровий клас 
Хоровий 
практикум 
Методика 
роботи з хо-
ром 

ригування ної ради НМАУ; 
 
Народний ар-
тист України 

тнянський. 35 хорових духовних концертів» в 
рамках мистецької програми Українського 
культурного фонду імені Б.Олійника. Нотне 
видання, музична редакція, аудіо-запис. 2021. 
Савчук Є. Величко Н. Диригентська майстерня 
Олега Семеновича Тимошенка: музикознавчі 
принципи формування репертуару // Часопис 
НМАУ. № 4 (49), 2020. Київ, НМАУ, 2020. С 
158–179. 
Савчук Є., Пучко-Колесник Ю. Щодо історії 
кафедри хорового диригування. Інтернет ви-
дання НАМ України, 2017. 
 
Концерти: 
2016: Жовтень. Премьера Є.Станкович «Страсті 
за Тарасом» в Національній Опері України; 
Жовтень. Брамс. Німецький Реквієм в Націона-
льній Опері України 
2017: 18.01 Ораторія для мішаного хору, дитя-
чих хорів, солістів, ударних і народних інстру-
ментів «Барбівська коляда» Г.Гаврилець. Наці-
ональна Філармонія України; 
10.02. А. Брукнер «Te Deum». Національна 
Філармонія України 
14-15.02 Рок-опера «Notre Dame de Pari». Націо-
нальний палац мистецтв «Україна» 
25, 26.02 Рок-опера «Rock Symphony». Націона-
льний палац мистецтв «Україна» 
1, 2.04 Рок-опера «Mozart L’Opera». Національ-
ний палац мистецтв «Україна» 
14.04 А. Дворжак. Реквієм оп.89 для солістів, 
хору, оркестру спільно з Національним заслу-
женим академічним симфонічним оркестром 
України. Національна філармонія України 
12.06 Духовні твори українських композиторів 
та обробки українських народних пісень. Буди-
нок вчених 
1-2.09 В.А.Моцарт Реквієм; С.Танєєв кантата 
«Іоанн Дамаскін», Києво-Печерська лавра 
30.10 Ф.Мендельсон «Хвалебний Гімн» до 500 
річчя Реформації. Національна опера Ук 
2018: 
14-16.02 Рок-опера «Notre Dame de Pari». Націо-
нальний палац мистецтв «Україна» 
17-18.02 Рок-опера «Mozart L’Opera». Націона-
льний палац мистецтв «Україна» 
17-18.03 Рок-опера «Rock Symphony». Націона-



льний палац мистецтв «Україна» 
6.04 М.Регер «Реквієм» разом з Національним 
заслуженим академічним симфонічним оркест-
ром України. Національна філармонія України 
17.05 Концерт Національної капели «ДУМКА». 
Національний заповідник «Софія Київська» за 
підтримки Посольства республіки Польща, Київ 
23.05 Г.Берліоз «Засудження Фауста». Участь в 
Міжнародному музичному фестивалі «Київська 
весна». Національна філармонія України 
21.11 Участь у заходах присвячених Дню Гідно-
сті та Свободи – до 5 річниці початку масових 
акцій громадського протесту. Український Дім, 
Київ 
15.06 В.Сільвестров «Реквієм для Лариси» Уч-
асть у п’ятому міжнародному музичному фес-
тивалі «Black Sea Music Fest». Одеська обласна 
філармонія 
2019:  
22.01 Концерт до «Дня Соборності України». 
Софіївська площа 
19.05 Концерт до «Дня Європи». Софіївська 
площа 
20.02 Концерт присвячений Пам’яті Небесної 
Сотні. Дж.Верді «Реквієм». Аціональна філар-
монія України. 
11.03 Концерт присвячений 100-річчу Націона-
льної заслуженої академічної капели України 
«ДУМКА». Національна філармонія України 
10.04 Концерт в рамках фестивалю «Французь-
ка весна в Україні». Г.Берліоз опера «Засуджен-
ня Фауста». Національна опера України 
23.05 Концерт разом с Посольством Литовської 
Республіки в Україні. Національний заповідник 
«Софія Київська» 
29.06 Участь у мистецькому проекті «Зірки 
світової опери». Софіївська площа 
2-10.05 Гастрольний тур про містах України 
присвячений 100-річчу Національної академіч-
ної заслуженої капели України «ДУМКА» Іва-
но-Франківськ  приміщення Архікатедрального 
Собору Св. Воскресіння, Площа Ринок; 
м.Чернівці Чернівецька обласна філармонія; 
м.Львів Львівська Національна філармонія, 
львівський Будинок органної та камерної музи-
ки; м.Луцьк, палац культури 
31.05 Дж. Верді «Пеквієм». Одеська обласна 



філармонія 
03.12 К. Пендерецький Симфонія №7 «Сім Врат 
Єрусалиму». Одеська обласна філармонія 
26,28.10 Дж. Верді «Аіда». м.Луксор, Єгипет 
8-25.11 9 концертів в містах Нідерландів. Кон-
цертне виконання кантати К.Орфа «Карміна 
Бурана», концертне виконання  музики 
Дж.Вільянсома з кінофільма «Зоряні Війни» 
2020: 
20.02 Концерт присвячений дню вшанування 
Героїв «Симфонічний мейнстрім», велика кон-
цертна студія БЗЗ ПАТ «НСТУ».  
05.03 Концерт духовної музики. Будинок вчите-
ля 
06.08 Запис в інтернет-виданні концерту, прис-
вяченого Дню Незалежності України. Майдан 
Незалежності м.Київ 
27.10 Концерт Польсько-Українські діалоги. 
Велика концертна студія БЗЗ ПАТ «НСТУ» 
Концертні програми зі Студентським хором 
НМАУ ім. П.І.Чайковського: 
Участь хору в урочистостях і загально вузівсь-
ких подіях Академії 
Концерти в рамках щорічної Пасхальної міжна-
родної асамблеї «Духовність єднає Україну» 
Майстер-класи Студентського хору з програ-
мою на Всеукраїнських конференціях, присвя-
чених П.Муравському, Л.Венедиктову, 
М.Кречку; 
Концерти-практикуми студентів 2–4, курсів з 
творами українських сучасних композиторів, 
епохи Відродження, зарубіжної сучасної класи-
ки і обробок українських народних пісень; 
Концерт до ювілейних заходів кафедри (80-
річчя кафедри тощо); 
Підготовка концертних програм Державних 
іспитів магістрів; 
Записи до фондів НМАУ 

185.  Наукове кері-
вництво аспі-
рантами 
Наукове кері-
вництво сту-
дентами з 
курсової робо-
ти 
Підготовка 

Савчук 
Ігор 
Борисович 

доцент кафед-
ри історії 
української 
музики та 
музичної 
фольклорис-
тики, старший 
науковий 
співробітник 

вища, ЛВДМІ 
ім.М.В.Лисенка; 
1997,  
ЛА 001451, 
артист камерно-
го ансамблю, 
концертмейстер, 
викладач 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 Музич-
не мистецтво, 
тема дис.: «Ек-
зистенційні 
мотиви світоба-
чення модерні-
стського майст-

Захищені дисертанти: 
1. Кабка Г.М. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціа-
льністю 26.00.01 — теорія та історія культури. 
Тема: «Дискурс особових текстів діячів вокаль-
ної культури у мистецькому середовищі Украї-
ни 1950–1970-х років», 2016 р. Диплом 
ДК 034047, від 25.02.2016 р., видано рішенням 
Атестаційної колегії. 

- 1,3,6,7,8,9,
10,13,14 



магістерських 
робіт 
МНДР 

ра (на матеріалі 
камерної музики 
20-х років ХХ 
століття в Укра-
їні)», 
ДК 033369, 
18.04.06, видано 
рішенням пре-
зидії Вищої 
атестаційної 
комісії; 
 
Старший науко-
вий співробіт-
ник зі спеціаль-
ності теорія та 
історія культу-
ри,  
АС 008004, 
31.05.11, видано 
рішенням Ви-
щої атестаційної 
комісії 

2. Гомон Т.В. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціа-
льністю 17.00.03 — музичне мистецтво. Тема: 
«Ранній період творчості Бориса Лятошинсько-
го: наукова реконструкція за матеріалами неві-
домих й маловідомих джерел 1910-х років», 
2017 р. Диплом ДК 045228, від 12.12.2017 р., 
видано рішенням Атестаційної колегії. 
 
Публікації: 
Савчук І. Б. Борис Лятошинський у комунікати-
вних форматах української музичної культури 
ХХ століття // Сучасне мистецтво: наук.зб.; Ін-т 
проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ, 
Фенікс, 2020. Вип.16. С.199–211. 
Савчук І. Б. «Варшавська осінь» 1950-х — 1960-
х і український комунікативний контекст // 
Сучасне мистецтво: наук. зб.; Ін-т проблем 
сучас. мистец. НАМ України. Київ, Фенікс, 
2019. Вип. 15. С.255–270. 
Савчук І.Б. Комунікативна природа ранньої 
творчості Бориса Лятошинського // Художня 
культура. Актуальні проблеми: Щорічний наук, 
журнал ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ 
України. Київ: ІПСМ НАМ України, 2019. Вип. 
15. Ч.2. С.66–73. 
Савчук І.Б. Спогади Ольгерда Страшинського у 
реконструкції польського компонента життєпи-
су Бориса Лятошинського // Мистецтвознавство 
України : зб.наук.праць; Ін-т проблем сучас. 
мистец. НАМ України. Київ, Фенікс, 2018. 
Вип.18. С.133–142. 
Савчук І.Б. Микола Дилецький «Граматика 
музикальна». Петербур-зький список 1723 року: 
від часу відкриття до опублікування // Україн-
ське музикознавство. Науково-методичний 
збірник. Вип. 42. Київ, НМАУ, 2016. С.65–34. 
Савчук І.Б. Борис Лятошинський і польська 
культура: типологічні особливості // Науковий 
вісник НМАУ. Вип.114. Київ, НМАУ, 2016. 
С.16–49. 
Савчук І.Б., Гомон Т.В. Рання творчість Бориса 
Лятошинського: семантичний аспект // Мистец-
твознавство України: зб. наук. праць; Ін-т про-
блем сучас. мистец. НАМ України. Київ, Фе-
нікс, 2019. Вип.19. С.162–182. 
Мимрик М.Р., Савчук І.Б. Контент музично-



виражальних можливостей саксофона в сучас-
ній українській камерно-інструментальній му-
зиці // Мистецтвознавство України : 
зб.наук.праць; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ 
України. Київ, Фенікс, 2017. Вип.17. С.159–179. 

186.  Фах (диригу-
вання) 
Оперний ре-
пертуар 
Практика в 
оперному 
театрі 
Робота з орке-
стром 

Сіренко 
Володимир 
Федорович 

професор 
кафедри опе-
рно-
симфонічного 
диригуваня 

вища, КДК, 
1989, 
ТВ-1 187174, 
диригент сим-
фонічного та 
народного орке-
стрів 
 

професор кафе-
дри оперно-
симфонічного 
диригуваня,  
12 ПР 008241 
30.11.12, видано 
ришенням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
Народний ар-
тист України; 
 
Член-
кореспондент 
НАМ України, 

Художній керівник та головний диригент Наці-
онального симфонічного оркестру України, з 
1989 р.  
 
Концерти: 
Грудень 2017 Постановка фольк-опери 
Є. Станковича «Коли цвіте папороть» у Львів-
ській Національній опері; 
Жовтень, листопад, 2018 Гастрольний тур по 
Україні (25 концертів) до 100-річчя Національ-
ного симфонічного оркестру України; 
Квітень , 2017 Концертне виконання драматич-
ної легенди Г. Берліоза «Засудження Фауста»; 
2017, 2019, 2020 Гастрольні тури країнами 
США; Китай (2018, 2019), Німеччина.(2017) 
2016-2020: Запис компакт-дисків ( скрипкових 
концертів Мирослава Скорика;  
Авторський концерти з творів Є. Станковича, 
М. Скорика, В. Сільвестрова 

 1,14,19,20 

187.  Композиція 
(фах) 
Інструменту-
вання 
Основи хоро-
вого письма 

Скрипник 
Олексій 
Вікторович 

професор 
кафедри ком-
позиції, ін-
струментовки 
та музично-
інформацій-
них техноло-
гій 

вища, ДДМПІ, 
1986,  
НВ 880788,  
композитор. 
викладач музи-
чно-
теоретичних 
дисциплін 

кандидат мис-
тецтвознавства, , 
17.00.03 Музич-
не мистецтво,  
тема дис.: 
«Композиційно-
драматургічні 
параметри алеа-
торики в сим-
фонічній твор-
чості українсь-
ких композито-
рів другої поло-
вини ХХ століт-
тя», 
ДК №056398, 
16.12.09, видано 
рішенням Ви-
щої атестаційної 
комісії; 
 
професор кафе-
дри теорії музи-

Головний учений секретар Національної 
академії мистецтв України з 2016 р. 

 

 

- 8,10,14,19,
20 



ки і композиції, 
ПР АС 000102, 
23.12.99, рішен-
ням Вченої ради 
Донецької дер-
жавної консер-
ваторії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

188.  Історія україн-
ської музики 
Підготовка 
магістерських 
робіт 
МНДР 

Станкович-
Спольська 
Рада 
Євгенівна 

доцент, який 
не має вченого 
звання доцен-
та, кафедри 
історії україн-
ської музики 
та музичної 
фольклорис-
тики 

вища, КДК, 
1991, 
ДИ 060171, 
магістр мистец-
твознавства, 
викладач, лек-
тор, редактор 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03 Музич-
не мистецтво, 
тема дис.: 
«"Цвіт папоро-
ті" Євгена Стан-
ковича: пробле-
ма жанру»,  
ДК 033640, 
13.04.2006, 
видано рішен-
ням Вищої атес-
таційної комісії 

Учений секретар відділення музичного мистец-
тва Національної академії мистецтв України з 
2008 р. 
Заступник генерального директора Національ-
ного ансамблю солістів «Київська камерата» з 
2007 р. 

- 8,9,10,14, 
19,20 

189.  Диригування 
(фах) 

Струць 
Павло 
Петрович 

доцент, який 
не має вченого 
звання доцен-
та, кафедри 
хорового ди-
ригування 

вища, НМАУ, 
2000, 
КВ 13089658, 
диригент хо-
ру,викладач 
хорових дисци-
плін 

Заслужений 
артист України 

Авторські аранжування для хору: 
2016 «Adagio» Т.Альбіноні; 
2018 «Oh,Happy Day» негритянський спірічуел; 
2019 «Adiamus» К.Дженкінс; 
2020 «Києве мій» І.Шамо; «Ой у гаю,при Ду-
наю» - обр.укр. нар.пісні; «Ішло дівча лучками» 
- обр. укр.нар.пісні; 
2021 «Зеленеє жито зелене» - обр.укр. нар. пісні 
Концерти: 
2016 «Намисто Красних Пісень» програма добі-
рних українських пісень у яскравих сучасних 
обробках; Хорова опера «Золотослов» Л.Дичко; 
2017 «Choir Smiles – Класика Жартома» сценіч-
на дія у жанрі хорової мініатюри ,яскравий 
калейдоскоп всесвітньовідомої світової класики 
у перекладі для хору a cappella, сюжетних пери-
петій та яскравих пластичних рішень; 
2018 «Oh, Happy Day» -афро-американські спі-
річуели та госпели, театралізовані у жанрі хоро-
вої мініатюри; «Різдвяна пісня» перший україн-
ський мюзикл для хору з оркестром за мотива-
ми «A Christmas Carol» повісті Чарльза Дікінса; 

Асистентура-
стажування НМАУ, 
2003 
 

1,3,10,14, 
19 



2019 опера «Поет» Левка Колодуба; «Агні Пар-
фене» та «Stars»;  
2020 постановка опери «Halka» С.Монюшко до 
200 річчя; «Viva la Musica»; «Stabat Mater» К. 
Дженкінс; 
2021 «Мелодії нашого натхнення»; 
2016 «Viva la Musica» Альвін Міхаель Шронен; 
кантата «Ознака вічності» Ігора Щербакова; 
2017 пісенна симфонія «За Чумацьким шляхом» 
Юрія Алжнєва; «Stabat Mater» Дж.Россіні; 
«Chichester psalms» Л.Бернстайна;  
2018 «Momento mori ,momento vivere» кантата-
реквієм присвячена голокосту Михаїла Шуха; 
«Gloria» Дж. Пуччіні; 
2019 «До Тебе Господи взиваю» програма ду-
ховної музики; 
2020 «Stabat Mater» К.Дженкінс; 
12 концертних програм у рамках Міжнародного 
музичного фестивалю «Київ Музик Фест – 
2016-2021) ,музики сучасних українських ком-
позиторів; 
8 концертних  програм в рамках фестивалю 
«Музичні Прем’єи сезону 2016-2021»  
Виконано у рамках двох фестивалів – 155 творів 
,серед яких 117 світових прем’єр   
Авторські концертні програми: Лесі Дичко 
2017,2018,2019,2020; Юрія  Іщенка 2020; 
Олександра Яковчука 2019,2020,2021; Михаїла 
Шуха 2018; 
Аудіо записи: 
2016 «ІІ Літургія Іоана Златоустаго» Лесі Дичко; 
«Viva la Musica» Альвін Міхаель Шронен; 
«Псалми Давидові» Василя Гайдука на слова 
Т.Г.Шевченка; 
2017 кантата«Полинова сутінь» - Олександра 
Яковчука; «Todes Fugem» кантата-реквієм Анна 
Сегал; 
2018 Антоніо Вівальді «Magnificat» та «Gloria»; 
«Намисто Красних Пісень» обробки українсь-
ких народних пісень у сучасних та альтернатив-
них версіях (2019-2020рр.) 
2021 Вибрані номери з програми «Choir Smiles»;  
Створені відео: 
«Турецьке рондо» В.А.Моцарт/В.Тормахова, 
«Mironczarnia» Якоб Неске, «Жарт» 
Й.С.Бах/Є.Петриченко, «Ішло дівча лучками» - 
П.Струць, «Ой у гаю,при Дунаю» - П. Струць, 



«Adiamus» К.Дженкінс/П.Струць, «Києве мій» 
І.Шамо/П.Струць, «Увертюра з опери «Севіль-
ський Цюрюльник» Д.Россіні/В.Томахова; 
Запис інтерв’ю у прямому ефірі та запису на 
радіо та телебаченні, радіо «Ера»,  
національне радіо України у програмах: 
 «Музична сієста», «Камертон», «Культура»,  
«Музичні імпрези», Радіо – «Nostalgi» 
Телеканали «Культура», «Глас»; 
Прямі ефіри у програмах «Місто прокидається», 
канал «Kyiv Live»; 
Майстер-класи: 
2016 м.Фредерісія (Данія), для хорів та музич-
них колективів міста, 
2019 майстер-клас з хором «Anchorus» 
polyphonic choir (Анкара,Туреччина), 
2020 on Line майстер-класс для студентів музи-
чного коледжу міста Нанькін (КНР), 
2021 м.Черкаси,для студентів та викладачів 
Черкаського Музичного училища 

190.  Методологія 
теоретичного 
музикознавс-
тва 
Методологія 
наукових 
досліджень 
Основи теорії 
музики 
Актуальні 
проблеми 
аналізу музи-
чного твору 
Фах 

Сюта 
Богдан 
Омелянович 

професор 
кафедри тео-
рії музики 

вища, ЛДК, 
1984, ИВ-
І №219551, 
композитор, 
викладач музи-
чно-
теоретичних  
дисциплін 

доктор мистецт-
вознавства, 
17.00.03 Музич-
не мистецтво,, 
тема дис.: 
«Проблеми 
організації ху-
дожньої ціліс-
ності в музиці 
українських і  
польських ком-
позиторів  1970-
х–1990-х років», 
ДД 006274, 
13.12.07, видано 
рішенням Ви-
щої атестаційної 
комісії; 
 
професор кафе-
дри теорії музи-
ки,   
12 ПР 007133, 
01.07.11, видано 
рішенням атес-
таційної колегії 

Захищені дисетанти: 
1. Довгалюк І.С. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня доктора мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема: «Фонографування народної музики в 
Україні: історія, методологія, тенденції», 2017 р. 
Диплом ДД 006876, від 11.10.2017 р., видано 
рішенням Атестаційної колегії. 
2. Терентьєв Д.Д. Дисертація на здобуття науко-
вого ступеня кандидата мистецтвознавства за 
спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 
Тема: «Мелодик-рок в музиці 80-х років XX 
сторіччя», 2018 р. Диплом ДК 048768, від 
23.10.2018 р., видано рішенням Атестаційної 
колегії. 
 
Публікації: 
18 статей до „Української музичної енциклопе-
дії”. Т. 4 / «Українська музична енциклопедія». 
Київ, ІМФЕ, 2016. С. 44- 
45; 199; 204; 231; 237; 242-243; 247-248; 
284;284;295-296; 297-298; 305-307; 417; 426; 
499-500; 503-504; 529-530; 545.  
Сюта Б. Фестивальні рефлексії. Музика // 2016. 
№ 3. С. 18 –21. 
Сюта Б. Корифей українського музикознавства 
// Часопис НМАУ. 2018. № 2 (39).С. 120-124. 

Всеукраїнське науково-
педагогічне підвищення 
кваліфікації в галузі 
мистецтвознавства, 
музикознавства, музич-
ної педагогіки, «Музика 
в системі мистецької 
освіти: взаємини та про-
тидії», 15.03.2021–
23.04.2021, Центр 
українсько-європейської 
наукової співпраці, м. 
Одеса, 6 кредитів 
ECTS (180 год.) 

1,3,6,7,19 



Сюта Б. Дві нові книги про музику // Музика. 
2018. № 2. С. 47-48. 
Сюта Б. Дві нові книги про музику (2) // Музика. 
2018. № 3. С. 44-47. 
9 статей  до „Української музичної енциклопе-
дії”. Т. 5. «Українська музична енциклопедія». 
Київ, ІМФЕ, 2018. С. 74-75; 215; 293; 304; 304-
305; 385; 399-400; 424; 509-510. 
Монографія про Олександра Козаренка [Рец.: 
Коменда О. Олександр Козаренко – піаніст,
 композитор, музикознавець. 
Монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 252 с. 
Сюта Б. Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. 
Кіно. Число 3 (63). Київ, ІМФЕ, 2018. С.114-118. 
Сюта Б. Феномен гри в сучасній музичній твор-
чості // Науковий вісник НМАУ: Науковий 
журнал. Ніжин: Лисенко, 2019. Випуск 124. 
Історія музики: проблеми, процеси, персони. С. 
8-17 
Сюта Б. Проблема міждисциплінарних зв’язків 
у сучасній музичній освіті України. Міжнародна 
наукова конференція «Мистецька освіта в Укра-
їні: сучасний стан – інноваційність – перспекти-
ви розвитку» 12-13 квітня 2019 р. Тези допові-
дей. Київ, 2019. С.54-55. 
Сюта Б. Поняття «жанровий тип» як метамовна 
одиниця сучасної теорії музики // Термінологіч-
ний вісник. Київ: Інститут української мови 
НАНУ, 2019. Вип. 5. С.188-195. 
Сюта Б. Жанри музичного і вербального мов-
лення в музичних творах (теоретичні 
 аспекти, взаємодія, методики дослідження). // 
Вісник Київського національного університету 
культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво. 
Т.2. № 1. 2019. С.22-34. 
Передмова. Віктор Степурко. Мистецька інтро-
версія у творчості сучасних українських компо-
зиторів. Київ 2019.С.4-6. 
Сюта Б. Speech Genres of Music. Інтернет-
ресурс. https://www.academia.e du/10229024 
(2017) 1,3 а.а. 
Сюта Б. Феномен гри в сучасній музичній твор-
чості. Science and society. Proceedings of the 5th 
International conference. Accent Graphics 
Communications & Publishing, Hamilton, Canada, 
2018. Pp 1227-1243 (1528 p.).Pp. 1227-1243. 
Сюта Б. Взаємодія жанрів вербального і музич-



ного мовлення в контексті інтермедіальних 
атракцій. Intertextualita a intermedialita: v prostoru 
ukrainského jazyka, literatury a kultury. Monografie 
/ Alla Arkhangelska (Ed.). – Olomouc´:Univerzita 
Palackeho v Olomouci, 2018. Ss. 243- 264. 
Arkhangelska A., Bybyk S., Yermolen ko S., Kots 
T., Levchenk o O., Mamych M., Prylypko 
S.,Skoryna L., Syuta H., Zagnitko A. 
Сюта Б. Речевой жанр как фактор вариативнос-
ти интерпретации прецедентных текстов в му-
зыке. Ars Inter Kulturas. Vol. 8. 2019. 
https://aic.apsl.edu.pl/in dex.php/1 pp. 75-88. 
Сюта Б. Прецедентні феномени як чинники 
моделювання змістів у музичному мовленні 
останньої третини ХХ століття // Ucrainica IX. 
Současna Ucrainistika. Problémy jazyka, literatury a 
kultury. Sborník příspěvků . Univerzita Palackého v 
Olomouci. OLOMOUC, 2020. S.177-186. 

191.  Українська 
мова (за про-
фесійним 
спрямуван-
ням) 

Сюта 
Галина 
Мирославівна 

доцент кафед-
ри мов 

вища, Дрогоби-
цький ДПІ  
ім. І.Я.Франка, 
1991,  
РВ 826055, 
учитель україн-
ської мови та 
літератури, 
англійської 
мови 

Доктор філоло-
гічних наук, 
ДД №00831, 
5.03.2019, вида-
но видано рі-
шенням атеста-
ційної комісії, 
10.02.01 україн-
ська мова, «Ци-
тата в українсь-
кому поетично-
му тексті 
ХХ століття: 
джерела, праг-
матика, рецеп-
ція»; 
старший науко-
вий співробіт-
ник, 
АС №006508, 
21.05.2008, 
видано рішен-
ням Вищої атес-
таційної комісії 

Публікації: 
Сюта Г. Іншомовна цитата в українському пое-
тичному тексті // Українська мова. 2016. №1 
С.77–87. 
Сюта Г. Поняття тексту некласичних мовознав-
чих парадигмах // Культура слова. Вип.84. Київ, 
2016. С. 131–142. 
Сюта Г. NIHIL NOVI SUB SOLIS… (Ідеї трак-
тату І. Франка «Із секретів поетичної творчості» 
в осмисленні через століття) // Культура слова. 
Вип.85. Київ, 2016. С.26–33. 
Сюта Г. Поетика і прагматика Шевченкових 
цитат у сучасній українській мові // Українська 
мова. 2017. №2. С. 62 – 74. 
Сюта Г. Текст як об’єкт пізнання і поняття тео-
рії прецедентності // Рідне слово в етнокультур-
ному вимірі: Зб. наук. праць. Дрогобич, 2017. 
С. 214 – 222. 
Сюта Г. Текст як об’єкт пізнання і поняття тео-
рії лінгвосинергетики // Культура слова. 
Вип. 86. Київ, 2017. С. 56 62. 
Сюта Г. Текст як об’єкт пізнання і стрижневе 
поняття рецептивної естетики та поетики // 
Українська мова. 2017. №3. С. 64–76. 
Сюта Г. Впізнавання поетичної цитати як про-
блема рецептивної стилістики // Культура слова. 
Вип.87. Київ, 2017. С. 81–90.  
Сюта Г. Термінологія рецептивної стилістики: 
адаптація іншодисциплінарних понять // Термі-

Society of Ambient 
Intelligence 2020, III 
International Scientific 
Congress, Certificate of 
scientific internship 
№575-2020, Section 2. 
Business Communica-
tion and Linguistic. Sep-
tember 24-25, 2020, 30 
hours, 1.0 ECTS cred-
its.Society of Ambient 
Intelligence 2021, IV 
International Scientific 
Congress, Certificate of 
scientific internship 
№575-2021, Section 2. 
Business Communica-
tion and Linguistic. April 
12-16, 2021, 30 hours, 
1.0 ECTS credits 

1,3,5,7,8,9,
10,14,15 



нологічний вісник. Вип. 5. Київ, Інститут укра-
їнської мови НАН України, 2019. С.104–111.  
Сюта Г. Прецедентні висловлення в сучасній 
українській політичній риториці // Культура 
слова. Вип. 90. Київ, 2019. С. 120–132.  
Сюта Г. Прецедентний вимір слова 
І. Котляревського // Культура слова. Вип. 91. 
Київ, 2019. С. 46–56. 
Сюта Г. Відтворення і творення прецедентних 
висловлень у дискурсі української реклами // 
Українська мова. 2020. №1. С. 27–37.  
Сюта Г. Елітарність в загальносприйнятність 
поетичної мови Ліни Костенко // Культура сло-
ва. Вип. 92. Київ, 2020. С. 87–100. 
Сюта Г. Halyna М. Siuta, Iryna M. Ivanenko, 
Zoriana R. Dubravska, Liudmyla M. Mialkovska, 
Olha R. Senkovych. Dynamics of stylistic norms in 
the artistic discourse of the XX century // Laplage 
em Revista (International),Vol. 7. n. Extra A Jan. – 
Apr. 2021. 
Сюта Г. Larysa V. Kravets, Halyna M. Siuta, 
Lyubov V. Struhanets, Yuriy B. Struhanets. 
Cognitive (Conceptual) Metaphor in the Ukrainian 
Poetic Discourse // Journal of Language and 
Linguistic Studies. Vol. 17 (2021). Special Issue 2. 
P.1308-1319. 

192.  
 

Диригування 
(фах). 

Тарасенко-
Олександр 
Леонідович 

доцент кафед-
ри хорового 
диригування 

вища, КДК, 
1992, 
ТВ 917916, 
диригент хору, 
викладач хоро-
вих дисциплін. 

доцент кафедри 
хорового дири-
гування, 
12ДЦ 020444, 
30.10.2008, 
видано рішен-
ням атестаційної 
колегії; 
 
Заслужений діяч 
мистецтв Украї-
ни 

Концерти: 
18-19.11.2017 Хормейстер-постановник 
прем’єрного поновлення вистави Ш. Гуно «Фа-
уст», Національна опера України; 
березень 2016 Хормейстер в постановці опери 
Дж. Верді «Набукко», Національна опера Укра-
їни; 
21.01.2021 Учасник радіо-марафону на Суспіль-
ному радіо до 100-річчя Хорового твовариства 
ім. М. Леонтовича, Українське Суспільне радіо; 
22.05.2019 Літургія М. Леонтовича до 100-річчя 
її прем’єри в якості диригента, Спасо-
Преображенський собор м.Києва; 
вересень-листопад 2020 Аранжування незмін-
них піснеспівів Всенічної для власного видання 
«Октоїх»; 
2019 Музичний редактор видання «Микола 
Леонтович. Хорові твори», вид-во «Музична 
Україна» 

 1,10,14,19 

193.  Хорове дири-
гування 

Ткач 
Юлія 

доцент кафед-
ри хорового 

вища, НМАУ, 
2002, 

кандидат мис-
тецтвознавства, 

З 2003 – хормейстер, з 2010 – художній керівник 
та головний диригент Академічної хорової 

Асистентура-
стажування НМАУ, 

1,7,8,14, 
19,20 

https://www.jlls.org/index.php/jlls/issue/view/41


Підготовка 
написання 
магістерських 
робіт 
Методика 
викладання 
диригування 

Сергіївна диригування КВ 21354804, 
магістр музич-
ного мистецтва 
(диригування); 
НМАУ, 2020, 
М20 096767630, 
головний дири-
гент, диригент, 
викладач закла-
ду вищої освіти, 
науковець-
дослідник. 

17.00.03 Музич-
не мистецтво, 
тема дис.: «Ін-
дивідуальний 
виконавський 
стиль дириген-
та-хормейстера: 
теоретичний та 
практичний 
аспекти (на 
прикладі Націо-
нальної заслу-
женої академіч-
ної капели Ук-
раїни «Дум-
ка»)», 
ДК №007447, 
06.10.2012, 
видано рішень-
ням Атестацій-
ної колегії; 
 
доцент кафедри 
хорового дири-
гування,  
АД 001874, 
05.03.19, видано 
рішеньням Ате-
стаційної коле-
гії; 
 
Заслужений 
артист України  

капели Українського радіо. 
 
Публікації: 
Ткач Ю.С. Індивідуальний виконавський стиль 
Євгена Савчука: організація процесу диригент-
ської інтерпретації // Аспекти історичного музи-
кознавства: зб. наук. ст. Харків, ХНУМ, 2018. 
Вип.XIII. С.126–141. 
Ткач Ю.С. Індивідуальний виконавський стиль 
диригента-хормейстера як предмет теоретично-
го дослідження // Вісник Державної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2018. 
Вип.ІІІ. С.359–366. 
 
Концерти: 
Біля 100 музичних творів вітчизняної та світової 
класики, сучасної спадщини, що записані до 
Фонду Українського радіо, виконані у прямих 
ефірах радіо і телебачення, у концертних про-
грамах Міжнародних академічних фестивалів, а 
також тематичні медіапроєкти, що стали мисте-
цьким контентом Суспільного мовника.  
Проекти «Зустріч епох», «Вогонь Купала», 
«Ода Музиці» до 80-річчя Л.Дичко, «Різдвяна 
колядка», «Ін Парадізум» та ін. 
Виконані твори: Є.Станкович «Страсті за Та-
расом», Б.Кривопуст «Кавказ», Хоровий дип-
тих, Ф.Шуберт Меса 2, Г.Форе Реквієм, 
А.Дворжак «Те Деум», Й.Гайдн «Нельсон-
меса», А.Вівальди «Магніфікат», Є.Станкович 
«Цвітіння папороті», Л.Дичко Рапсодія «Думка» 
та ін. 

2010 

194.  Диригування 
(фах) 
Практика 
роботи з хо-
ром 
Виконавська 
практика ма-
гістрів 

Толмачов 
Рубен 
Владиславович 

доцент кафед-
ри хорового 
диригування 

вища, НМАУ, 
1997, 
ЛД 012387, 
диригент хору, 
викладач хоро-
вих дисциплін 

Заслужений 
артист України 

Художній керівник та головний диригент На-
родного художнього колективу Хорова капела 
«Дзвіночок» з 2002 р. 
художній керівник вокальної формації «МЕН-
СОУНД» з 2005 р. 
 
Публікації: 
Толмачов Р. Теоретико-методологічні проблеми 
роботи з дитячим хором // Вісник Національної 
академії керівних кадрів культури та мистецтв. 
№4. Київ, 2017. 
Толмачов Р. Особливості теорії та методологія 
роботи з дитячим хором // Актуальні проблеми 
історії теорії та практики художньої культури. 

Асистентура стажу-
вання НМАУ, 2001 

1,3,14,19, 
20 



Київ, НАКККМ, 2018. 
Толмачов Р. Особливості вокально-хорової 
роботи у хоровій капелі «Дзвіночок» // Міжна-
родна конференція «Мистецька освіта та куль-
тура України ХХІ сторіччя», 2016. 
 
Концерти: 
Автор щорічних фестивалів «Музичні зустрічі», 
«Різдвяний передзвін», «VOCALZONE» 
Посилання на концерти: www.mensound.com.ua 
www.dzvinochok.kiev.ua 

195.  Фах (альт) 
 

Тучапець 
Андрій 
Іванович 

доцент, який 
не має вченого 
звання доцен-
та, кафедри 
струнно-
смичкових 
інструментів 

вища, НМАУ, 
2004, 
КВ 25499411, 
концертний 
виконавець, 
артист оркестру, 
артист камерно-
го ансамблю, 
викладач (альт) 
 

Заслужений 
артист України 

Артист- соліст  Національного ансамблю соліс-
тів « Київська камерата» з 2000 р.  
 
Публікації: 
Тучапець А. Альтова музика Євгена Станковича 
як феномен творчості композитора // Науковий 
вісник НМАУ. Вип.127. Київ, 2020. С.39-51. 
Тучапець А. Альт в творчості Золтана Алмаші: 
погляд першого виконавця // Українське музи-
кознавство: Зб. наук. праць. Вип.46. Київ, 2021. 
С.169-187. 
Концерти: 
8 записів для альта з оркестром (фонди Націо-
нальної суспільної телерадіокомпанії України): 
Є.Станкович. "Гірська легенда";  І.Щербаков. 
"Ariapassione"; З Алмаші. "Генезіс"; 
Ш.Шилакадзе. Концерт для альта з оркестром; 
В. Степурко. Диптих для альта з оркестром; 
О.Левкович. Колискова; О.Левкович. Фантазія 
для альта з оркестром; О.Левкович. Музика ночі 
для альта і сопрано з оркестром 

Асистентура-
стажування НМАУ, 
2007, посв. №723 

1,4,14,20 

196.  Фах (баян) Федоров 
Юрій 
Володимирович 

професор, 
який не має 
вченого зван-
ня професора, 
кафедри баяна 
та акордеона 
 

вища, КДК, 
1982,  
Г-II 046779, 
концертний 
виконавець, 
викладач, дири-
гент оркестру 
народний ін-
струментів 
 

доцент кафедри 
народних ін-
струментів,  
ДЦ 002622,  
26.06.01, видано 
рішенням атес-
таційної колегії; 
 
Заслужений 
артистУкраїни 

Соліст-інструменталіст Національної Філармо-
нії України з 1982 р. 
 
Перекладення для баяна: 
К.Сен-Санс. Інтродукція і рондо-капричіозо; 
М.Скорик. Бурлеска, Мелодія; Ф.Пуленк. Ім-
провізіція a-moll; А.Рубінштейн. Російська, 
Трепак; А.Рубінштейн. Мелодия in F;  
П.І.Чайковський. «Жнива, серпень», «Святки, 
грудень» з циклу «Пори року»; Ц.Кюї. Етюд 
«Безперервний рух»; M .Corrette. «Suite№4», 
LivreIop.XII; L.K.Daquin.«NoёlinG»; Т.Dubois. 
Toccata; І.Шамо. Веснянка;  
М.Мусоргський. «Хатинка на курячих ніжках»; 
Д.Скарлатті. Sonata A-dur, SonataH-moll 

Асистентура-
стажування КДК, 1987 

1,4,14,19, 
20 



(К.27,L.449), Sonata D-dur (К.29,L.461); 
Д.Чімароза. Sonata В-dur, Sonata В-dur «Giga», 
Sonata А-dur; D.Paradies. Sonate №10;  
Куперен, Рамо, Дандрійо SuiteFrance «Жіночі 
портрети»; Ж.Ф.Рамо «Дикари» (танок з опери 
«Прекрасні індіанки»); А.Вівальді «L'Iver» кон-
церт F-dur (op.8№4 RV297),  «L’ETE» концерт 
G-moll, «Le Printemps» концерт E-dur(Iч.); 
Ф.Мендельсон. Пісня №14, 6 op.62; К.Дебюссі. 
«Сходинка до Парнасу»; R.Diyns. «Fuoco» de 
Libra Sonatine; 
М.Римський-Корсаков. «Le Vol  du  bourdon» 
(по С.Рахманінову); Я.Сибеліус. Valse Triste; 
Е.Гріг. Сюїта «Пер Гюнт»; Я. Ряетс. Токката 
(Вид. «Музична Україна, вип.4, 1990). 
Українські композитори: 
М.Скорик. Дитячий зошит, «Мелодія» з к-ф 
«Високий перевал»; М.Дремлюга. Лірична 
пісня; М.Сільванський. Етюд «Стрімкий потік»; 
М.Калачевський. «Романс» тв.6 №1; К.Мясков. 
«Веселий супутник»; М.Леонтович.Прелюдія, 
Вокаліз; Л.Коханська. «L’Hiver» (Prelude et 
Allegro) op.6, «La Cloche de la ville Abondone» 
op.4, «L’Eho» op.12. 
Для дуету баянів: П.І.Чайковський. «Танок Феї 
Драже»;  
Ансамблі баян–бандура–вокал: 
J.S. BACH «Arieaus «MAGNIFICAT» 
(Quiarespexit…); H .PURCEL «Sweeter than 
roses»  ( Recitativo, Allegretto); F.SCHUBERT 
Ave Maria; I. SONEVITSKY. «Alleluia»; 
А.VIVALDI. «Altra Aria Vagante», ConcertoinD-
durPV 209, FXII , RV 93, №15, «O Qui Coeli..»  
Moteto a canto solo con strumenti; V.KIKTA. 
Концертна симфонія «Фрески Софії Київської»; 
Л.ФЕДОРОВА, Ю.ФЕДОРОВ. «Балада Насту-
ся» обр.та аранжув., «Нема мого Івана» обр.та 
аранжув.; G.FAURE. «Pie  Jesu» Messe de 
Requiem op.48; A. SCARLATTI. «Clori mia, Clori 
bella» Сantata 

197.  Квартетний 
клас 

Фещак 
Наталія 
Миколаївна 

доцент, який 
не має вченого 
звання доцен-
та, кафедри 
струнно-
смичкових 
інструментів 

вища, КДК, 
1995, 
КМ 900644, 
соліст оркестру, 
артист камерно-
го ансамблю, 
викладач 

кандидат мис-
тецтвознавства, 
17.00.03  Музи-
чне мистецтво, 
тема дис.: 
«Український 
струнний квар-

Артистка симфонічного  оркестру Національної 
філармонії України з 1998 р.  
 
Публікації: 
1. Традиціоналізм у виконавському тракту-
ванні жанрово-стильових особливостей 
струнного квартету (на прикладі творів 

Музична школа Мару-
пес. Захід після прове-
дення Міжнародного 
конкурсу камерних 
ансамблів, Рига (Лат-
вія), 
12.04.2018, 6 год. 

1,10,14,20 



тет ХХ століття: 
композиторська 
творчість та 
виконавська 
інтерпретація», 
ДК 015605, 
04.07.2013, 
видано рішень-
ням Атестацій-
ної колегії 

В.Кирейка та А.Штогаренка)//Українське 
музикознавство. Науково-методичний збір-
ник НМАУ ім. П.Чайковського. - К.: 2016. – 
Вип. 41. – С.311-330. 
 2. Специфіка виконавського трактування 
Квартету №1 Геннадія Ляшенка//Науковий 
вісник НМАУ ім. П.Чайковського. - К.: 2018. 
– Вип. 122. – С.79-88  
Концерти: 
Виступи з симфонічним оркестром  Націо-
нальної філармонії України. Більше 200 кон-
цертних виступів у Колонному залі філармо-
нії, а також у різних містах України, Європи 
та Японії.   

 

198.  Педагогіка 
Синтез мис-
тецтв у світо-
вих культуро-
творчих про-
цесах: історія і 
сьогодення 

Харченко 
Поліна 
Вагифівна 

доцент кафед-
ри теорії та 
історії музич-
ного виконав-
ства 

вища, НМАУ, 
1997, 
КЛ 901568, 
концертний 
виконавець, 
викладач, кон-
цертмейстер, 
артист камерно-
го ансамблю. 

кандидат педа-
гогічних наук, 
13.00.04 Теорія і 
методика про-
фесійної освіти, 
тема дис.: «Фо-
рмування гото-
вності до про-
фесійного само-
розвитку у май-
бутнього педа-
гога-
музиканта», ДК 
024684, 
30.06.2004, 
видано рішен-
ням президії 
Вищої Атеста-
ційної комісії 
України; 
 
доцент кафедри 
теоретичної та 
прикладної 
культурології, 
12ДЦ  025928, 
01.07.2011, 
рішенням Атес-
таційної колегії;  
старший науко-
вий співробіт-
ник 

- University of Economics 
in Krakow, Польща, 
«New and innovative 
teaching methods», 
09.10.2020, 120 год., 
4 кредити ECTS; 
Collegium Civitas», 
Варшава, Польща, 
«Internationalization of 
Higher Education. 
Organization of the 
education process and 
innovative teaching 
methods in higher 
education institutions in 
Poland», 15.07.2020, 
120 год., 4 кредити 
ECTS; 
Куявський університет 
у Влоцлавеку, Польща, 
спільно з Одеською 
національною музич-
ною академією імені 
А.В. Нежданової та ГО 
«Музикознавці Украї-
ни у світовій культурі», 
«Сучасні наукові під-
ходи до організації 
освітнього процесу в 
галузі культурології, 
мистецтвознавства та 
музикознавства в Укра-
їні та країнах ЄС», 

4,9,10,19 



27.11.2020, 180 год., 
6 кредитів ECTS 

199.  Фах (ударні 
інструменти)  
Камерний 
ансамбль 
Педагогічна 
практика 
 

Черненко 
Георгій 
Васильович 

професор 
кафедри мід-
них духових 
та ударних 
інструментів 

вища, КДК, 
1981, 
Г-ІІ 243208, 
концертний 
виконавець, 
соліст оркестру, 
викладач 
 

Професор кафе-
дри духових та 
ударних інстру-
ментів,  
ПР АР 001715, 
25.06.1998, 
видано рішення 
Вченої ради 
Київського 
державного 
університету 
культури і мис-
тецтв; 
 
Заслужений 
артист України 

Соліст Державного симфонічного оркестр Ук-
раїни, 1977 р.  
Соліст оркестру Національного хору 
ім.Г.Верьовки, 1983-2011 рр. 
Артист-соліст Національного ансамблю солістів 
«Київська камерата» з 2011 р. 
 
Твори: 
Г.Черненко. "Al Secco" для вібрафону соло. 
Г.Черненко. "П'єса у Старовинному стилі" ара-
нжування для квартету ударних. Marimba, 
Vibrafono, Xylofono, Companelli 
Г.Черненко. “New Day” для квартету ударних 
Г.Черненко. "Master-Class" квінтет для чотирьох 
літавр. Методична праця для розвитку "ланцю-
гової" техніки" 
Г.Черненко. "Застигша бистрина" для маримби 
соло 
Г.Черненко. "Етюд-Каприс" для маримби соло 
Г.Черненко. "Ой, ви Донці..." для хору та ансам-
блю удар. ін-ів. / 
Г.Черненко. "Варна `89" для квартету ударних 
Г.Черненко. "Козацька бойова" для ансамблю 
ударних 

Національна академія 
керівних кадрів куль-
тури і мистецтв, «Ви-
кладання дисциплін 
згідно із сучасними 
нормативно-
правовими вимогами 
щодо підвищення яко-
сті підготовки фахів-
ців», 30.09.2017, 
108 год. 
 

1,8,14,19, 
20 

200.  Іноземна мова 
фахового 
спрямування 

Чернець 
Марія 
Олександрівна 

доцент кафед-
ри мов 

вища, КНЛУ, 
2009, 
КВ 36255565, 
філолог, викла-
дач англійської 
мови та зарубі-
жної літератури 

Кандидат куль-
турології,  
ДК  045201, 
12.12.2017, 
26.00.01 Теорія 
та історія куль-
тури, тема дис.: 
«Культурна 
столиця у кон-
тексті розвитку 
національного 
бренду (на при-
кладі європей-
ського досві-
ду)», видано 
рішенням Атес-
таційної колегії 

- КНУТД, «Метод пре-
зентації на практичних 
заняттях з іноземної 
мови фахового спряму-
вання», 08.05.2017, 
12СС / 051401 

4,5,7,12,14 

201.  Сольний спів 
Камерний спів 
 

Швачка 
Анжеліна 
Олексіївна 

доцент, який 
не має вченого 
звання доцен-
та, кафедри 

Вища, КДК, 
1997,  
ЛД 008200, 
оперна та кон-

Народний ар-
тист України 

Солістка Національної опери України, провід-
ний Майстер Сцени з  1997 р.  
 
Публікації: 

- 1,10,14,20 



оперного співу цертна співачка, 
викладач 

Швачка А. Розвиток творчої особистості у сис-
темі музичної освіти на прикладі вокальної 
школи Г.О.Туфтіної // Сучасна освіта, методо-
логія, теорія , практика. Грудень 2020. 
Швачка А. Кармен в психологічному та вокаль-
ному аспектах // Мистецтво співу. 2018.  
Швачка А. Незабутнє // Мій Вагнер. 2021. ISNB 
978-617-640-519 
 
Концерти: 
01.02.2016 Сольний концерт на здобуття Націо-
нальної преміі ім .Т.Г.Шевченка, Національна 
філармонія 
03.03.2016 Участь у концертній програмі За-
служеної артистки України, провідного кон-
цертмейстера Національної опери України Ор-
люк С.В. 
травень 2016 Участь у міжнародному проекті в 
рамках фестивалю «Prom Fest» (постановка 
опери «Аїда»). м.Тарту, Естонія. 
19.07.2016 Участь в концерті конкурсу-
фестивалю «Усі ми діти твої , Україно». Одеса. 
18.08.2016 Виступ на міжнародному фестивалі 
«Біргітта», м.Таллін (Естонія) 
1.11.2016 Виступ на фестивалі у м.Рим (Італія), 
міжнародний проект за участю світових зірок 
6.11.2016.Виступ на фестивалі «Дніпровські 
зорі» (партія Кармен), Дніпро 
15.11.2016 Участь у ювілейному концерті 
К.Фесенка, Національна Філармонія України 
грудень 2016 Виступи в Гала-концертах м.Токіо 
(Японія) 
8.04.2017 Сольний концерт в Школі мистецтв 
м.Шостки разом з нар. арт. України О.Дяченко 
та I.Семененко 
7.05.2017 Участь у концерті фестивалю «Prom 
fest», м.Пярну (Естонія) 
20.05.2017 Участь у міжнародному проекті 
«Гала Італія» з італійськими зірками 
20.07.2017 Концерт в рамках міжнародного 
фестивалю «Усі ми діти твої, Україно», Одеса 
30.10.2017 Участь у концертній програмі 
пам’яті Ніни Проценко (керівника ансамблю 
народний інструментів «Рідні наспіви»), Націо-
нальна філармонія України 
23.11.2017 Участь у концертній програмі в Бу-
динку Звукозапису українського радіо (прямий 



ефір) у супроводі оркестру Народних інструме-
нтів 
10.12.2017 Виступ в міжнародному проекті 
(Прем’єра ораторії «Ізраїль в Єгипті» 
Ф.Генделя. Дир.Вес Дженсен (Канада) 
грудень 2017 Виступи в концертах м.Токіо 
(Японія) 
4.03.2018 Сольний концерт «Малеріана» з цик-
лом «Пісня про землю» Г.Малера, дир. Еркі 
Пехк (Естонія), Національна філармонія Украї-
ни 
11.03.2018 Участь в концерті та мастерклас на 
міжнародному конкурсі «Вікторія» 
18.03.2018 Участь в прем’єрі-концерті Реквіем 
Г.Форе, присвячена Героям Небесноі Сотні 
(концертна зала дома Євангелія) 24.03.2018 
Участь у концертній програмі церемонії наго-
родження «Людина року 2018», Національна 
опера України 
26.04.2018 Участь у концертній програмі  
пам’яті режисера Національної філармонії Ук-
раїни та оперної студії НМАУ І.Нестеренко 
19.05.2018 Сольний концерт А.Швачки та 
І.Семененко «Посміхнися доле…» у супроводі 
ансамблю народних інструментів «Рідні наспі-
ви», Національна філармонія України 
16.11.2018 Участь у фестивалю опера «Дон 
Карлос», Львів 
13.12.2018 Премєра ораторії «Ілля» 
Ф.Мендельсона, дир.Вен Дженсен, Канада 
21-23.12.2018 Участь у виставах та концертах у 
м.Токіо (Японія) 
08.01.2019 мУчасть у Гала -Концерті м.Грац 
(Австрія) 
лютий 2019 Участь у  концертах з міжнародни-
ми оперними співаками «Китайський новий 
рік», м.Чаньжа (Китай) 
16.02.2019 Участь у концертній програмі «Все 
про любов» у супроводі оркестру народної та 
популярної музики, Національної  радіокомпанії 
України, дир. М.Пікульський, Будинок Звукоза-
пису українського радіо 
09.04.2019 Сольний концерт у рамках фестива-
лю «Поліська рапсодія» за участю нар 
.арт.України О.Дяченка та І.Семененко 
19.05.2019 Участь у фестивалі  з Оперою «Ца-
рева Наречена» м.Каунас (Літва) 



22.05.2019 Виступ на фестивалі «Prom Fest» 
(Aida) м.Пярна, Естонія 
18.07.2019 Виступ на фестивалі «Усі ми, діти 
твої, Україно» за участю І.Семененко  
10.10.2019 Участь у фестивалі (Реквієм Верді), 
м.Бидгощ, Поморська філармонія  
5.12.2019 Тематичний концерт в Медичному 
музеї України, Київ 
06.12.2019 Участь у концерті до 105-річчя від 
дня заснування НМАУ 
грудень 2019 Виступи у концертах, м.Токіо 
19.01.2020 Виступ на фестивалі (Опера «Кар-
мен»), м.Харків 
10.10.2020 Виступ на фестивалі «Музичний 
Бидгощ», Поморьска філармонія, Бидгощ 
01.05.2021 Участь у ювілейному гала-концерті з 
нагоди 85-річчя художнього керівника Націона-
льної філармонії України 
Підготовка та проведення концертів студентів 
класу А.Швачки: 
Концерт студентів класу у музичній вітальні 
КНУ ім.Т.Шевченка 27 травня 2016; Участь 
студентів мого класу у концерті до свята Покро-
ви ( разом із класом І. Семененко ) 14 вересня 
2016; Концерт класу в музеї Заньковецької 15 
листопад 2016р; Концерт студентів разом із 
класом І. Семененко у Шоколадному будиноч-
ку, м. Київ, 7 травня 2017р.; Концерт класу в 
КНУ 20 травня 2017; Концерт класу в КНУ 
(Вітальня ) 15 листопада 2017; Концерт  студен-
тів разом з класом І. Семененко в музеї М. Зань-
ковецької, м. Київ, 28 листопада 2017р.; Кон-
церт класу для учасників АТО та їх сімей у 
концертному залі дома Євангеліє « 21 січня 
2017; Участь студентів 5го курсу у концерті 
студентів класу І. Семененко до дня воїна у 
КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 6 грудня 2018р.; Кон-
церт класу (малий зал НМАУ ім. П.І Чайковсь-
кого ) 30березня 2018; Концерт класу в КНУ ім. 
Т.Г. Шевченка « Пісня Кохання « 21 травня 
2018; Концерт класу разом із студентами І. 
Семененко  в КНУ (Голуба Вітальня ) до дня 
Воїна .6грудня 2018; Участь студентів у моєму 
мастеркласі та концерті В КНУКІМ 11 грудня 
2018; Концерт класу в КНУ ім. Т.Г. Шевченка 
15 травня 2019; Концерт класу в музеї ім . Зань-
ковецької разом зі студентами класу І. В. Семе-



ненко та М . О. Коваля . 27 травня 2019; Кон-
церт класу в КНУ ім . Т. Г. Шевченка ( голуба 
вітальня ) 15 листопада 2019; Концерт класу 
разом зі студентами І. Семененко в Музеі Зань-
ковецької, м. Київ, 29 травня 2019р.; Концерт 
студентів у КНУ ім. Т.Г. Шевченка 24 листопа-
да 2019р; Тематичний Концерт студентів класу 
та моя доповідь на тему « Видатні композитори 
–масони» В музеї Медицини, 06.12 .2019; Мас-
тер-клас та концерт студентів 2го курсу в рам-
ках науково -практичної конференції в КНУ-
ККІМ 27 січня 2020р; Концерт зі студенками 
3го курсу в малому залі НМАУ «Мій Вагнер» 
26 лютого 2021; Тематичний Концерт «Задзер-
калля душі» студентів класу разом із моєю лек-
цією на тему «Видатні композитори, які страж-
дали на психічні розлади», Музей Медицини, 11 
травня 2021 
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