
 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ VII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МИСТЕЦЬКОЇ ЕДУКАЦІЇ У ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКАХ 

СЬОГОДЕННЯ» 
 

 

 

Валентина Бодак,  

ректор Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, доктор філософських 

наук, професор 

 

 

Микола Пантюк. 

проректор з наукової 

роботи Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, доктор 

педагогічних наук, 

професор 

 

 

Ірина Бермес,  

докторка мистецтвознавства, 

професорка, завідувачка 

кафедри вокально-хорового, 

хореографічного та 

образотворчого мистецтва 

факультету початкової освіти 

та мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету ім.І. Франка  

Мірослав Димон,   

директор Інституту Музики 

Колегіуму Гуманістичних 

Наук Жешувського 

Університету, доктор 

габілітований, професор 

Жешувського Університету 

(Польща) 

 

 

Зоряна Гнатів,  

кандидатка філософських 

наук, доцентка кафедри 

вокально-хорового, 

хореографічного та 

образотворчого мистецтва 

факультету початкової освіти 

та мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету ім. І. Франка  

Тереса Мазепа  

докторка 

мистецтвознавства, 

ад'юнктка Інституту 

Музики Колегіуму 

Гуманістичних Наук 

Жешувського 

Університету (Польща), 

доцентка Львівської 

національної музичної 

академії ім. М. В. Лисенка 

 

Тетяна Медвідь,       

кандидатка педагогічних 

наук, доцентка кафедри 

вокально-хорового, 

хореографічного та 

образотворчого мистецтва 

факультету початкової освіти 

та мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету ім. І. Франка 

 

 

Лариса Ороновська, 

кандидатка педагогічних 

наук, доцентка кафедри 

музикознавства та 

методики музичного 

мистецтва, заступниця 

декана з виховної роботи 

факультету мистецтв 

Тернопільського 

Національного 

педагогічного університету 

ім.В. Гнатюка 

 

Галина Стець, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка 

кафедри вокально-хорового, 

хореографічного та 

образотворчого мистецтва 

факультету початкової освіти 

та мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету ім.І. Франка  

Олена Лобач,  

кандидатка педагогічних 

наук, доцентка, 

відповідальна секретарка 

збірника наукових праць 

«Естетика і етика 

педагогічної дії» 

(м. Полтава) 



ГОСТІ ТА СПІКЕРИ VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МИСТЕЦЬКОЇ ЕДУКАЦІЇ У ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКАХ СЬОГОДЕННЯ» 

Любов Кияновська, 

Академік Academia 

Europaea, член-

кореспондент НАНУ, 

докторка мистецтвознавства, 

професорка, завідувачка 

кафедри історії музики 

Львівської національної 

музичної академії 

імені Миколи Лисенка 

Ольга Бенч, професорка, 

Народна артистка України, 

Заслужена діячка мистецтв 

України, ректор МЗВО 

«Київська Академія 

мистецтв», докторка 

філософії, професорка 

Католицького університету 

в Ружомберку (Словацька 

республіка) 

 

Юлія Ніколаєвська,  

докторка мистецтвознавства, 

професорка кафедри 

інтерпретології та аналізу музики 

Харківського національного 

університету мистецтв імені 

І.П.Котляревського 

 

Ірина Бермес, докторка 

мистецтвознавства, 

професорка, завідувачка 

кафедри вокально-хорового, 

хореографічного та 

образотворчого мистецтва 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка 

 

Мірослав Димон (Mirosław Dymon),  

директор Інституту Музики 

Колегіуму Гуманістичних Наук 

Жешувського Університету, доктор 

габілітований, професор 

Жешувського Університету 

(Польща) 

 

Тереса Мазепа (Teresa Mazepa) 

докторка мистецтвознавства, 

ад'юнктка Інституту Музики 

Колегіуму Гуманістичних Наук 

Жешувського Університету 

(Польща), доцентка 

Львівської Національної 

музичної академії 

імені Миколи Лисенка 

 

Януш Круль (Janusz Król), 

доктор габілітований, професор 

Університету Яна Кохановського 

в Кєльце (Польща), Doctor honoris 

сausa Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

 імені Івана Франка. 

 

Кінга Фінк  

(Kinga Fink), докторка 

мистецтвознавства, 

ад'юнктка Інституту Музики 

Колегіуму Гуманістичних 

Наук Жешувського 

Університету (Польща) 

 

Оксана Колодуб,  

Заслужена діячка мистецтв України, 

членкиня НСКУ, 

музикознавиця Національної 

філармонії України 

 

Жанна Колодуб, 

українська композиторка, 

Народна артистка України, 

членкиня НСКУ, член-

кореспондент Академії мистецтв 

України, професорка 

Національної музичної академії 

імені П.І.Чайковського 

 

Марія Немировська, 

режисерка, лауреатка 

премії Єрусалиму в 

області театру (Ізраїль) 

 

Людмила Кондрацька, 

докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри 

музикознавства та методики 

музичного мистецтва 

Тернопільського Національного 

педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Наталія Сулаєва,  

Докторка педагогічних наук, 

професорка, декан психолого-

педагогічного факультету 

Полтавського національного 

педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка, Заслужена 

артистка України 

 

Олена Лобач,  

Кандидатка педагогічних наук, 

доцентка, відповідальна 

секретарка збірник анаукових 

праць «Естетика і етика 

педагогічної дії» (м. Полтава) 

 

 

Алла Растригіна, 

докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри мистецької 

освіти Центральноукраїнського 

державного університету імені 

Володимира Винниченка 

Сергій Горбенко,  

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри теорії та 

методики музичної освіти, 

хорового співу і диригування 

факультету мистецтв імені 

А. Авдієвського 

Національного педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова  

 

Олег Смоляк,  

доктор мистецтвознавства, 

професор кафедри 

музикознавства та методики 

музичного мистецтва 

Тернопільського Національного 

педагогічного університету  

імені Володимира  Гнатюка 

Олесь Ясько, 

Народний артист України, 

професор, завідувач 

кафедри 

інструментального 

виконавства Академії 

Мистецтв України імені 

Павла Чубинського 

 

Ірина Гавран,  

кандидатка педагогічних наук, 

доцента кафедри тележурналістики 

та майстерності, актора факультету 

кіно і телебачення Київського 

Національного університету 

культури і мистецтв 

 

Марія Тетро 

(MariaTetro),  

засновниця і редактор 

видавництва «Winter Light 

Books», президент «Friends of 

the Floral Park Public Library» 

(Нью-Йорк, США) 

 

 

Денис Окатьєв, 

засновник та директор музичної 

школи  

«OKTAVA MUSIK SCHULE» 

(Франкфурт на Майні, 

Німеччина) 

 

 

Ірена Андрух, 

засновниця та директорка 

фортепіанної школи  

«ERENA’S PIANO SCHOOL» 

(Лондон, Англія) 

 

 

Наталія Антоник, 

учителька-методистка  

ліцею №4 імені Лесі Українки 

Дрогобицької міської ради 

Львівської області 

 

Марина Кузнецова 

(Maryna Kuznetsova), 

вчитель музики, образотворчого 

мистецтва Регіональної школи 

«Вестштадт-Кампус» 

(м. Шверін, Німеччина) 

  



Степан Дацюк, 
Заслужений працівник культури 

України, професор кафедри 

вокально-хорового, 

хореографічного та 

образотворчого мистецтва 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені І.Франка, художній 

керівник та диригент народної 

хорової капели «Gaudeamus” 

Шеретюк Руслана, 
докторка історичних наук, 

професорка кафедри 

образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва Рівненського 

державного гуманітарного 

університету, членкиня 

Національної спілки 

художників України 

 

 

Анатолій Ороновський, 
доцент кафедри 

музикознавства та методики 

музичного мистецтва 

Факультету мистецтв ТНПУ 

ім.В.Гнатюка, Голова ПЦК 

«Хорове диригування», 

Тернопільського мистецького 

фахового коледжу ім. Соломії 

Крушельницької 

Заслужений діяч мистецтв 

України 

 

Лариса Ороновська, 
кандидатка педагогічних 

наук, доцентка кафедри 

музикознавства та методики 

музичного мистецтва, 

заступниця декана з виховної 

роботи факультету мистецтв 

Тернопільського 

Національного педагогічного 

університету імені 

Володимира Гнатюка 

 

 

Роман Локатир, 

артист хору 

Краківської опери 

(Краків, Польща) 

 

 

Яна Лензіон, 

вчителька музики 

початкової школи № 89 

імені Корнеля 

Макушинського 

(Краків, Польща) 

 

Людомир Філоненко, 
доктор філософії, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри музично-

теоретичних дисциплін та 

інструментальної підготовки 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, голова 

Дрогобицького осередку 

НТШ (музикологічно-

фольклористична комісія), 

член НСКУ і Асоціації педагогів-піаністів України 

 

Олександра Німилович, 
доцентка кафедри музично-

теоретичних дисциплін та 

інструментальної підготовки 

факультету початкової освіти 

та мистецтва Дрогобицького  

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, членкиня 

Національної спілки 

композиторів України 

 

Марія Дремлюга, 

кандидатка 

мистецтвознавства, 

філологиня, кінознавиця 

 

 

 

Росіна Гуцал,  
кандидатка 

мистецтвознавства, доцентка 

завідувачка кафедри вокалу 

та диригентсько-хорових 

дисциплін Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної 

академії 
 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

8 грудня 2022 р. (четвер) 10.00 год. 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Online платформа Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5325914292?pwd=c2FKdnA2SWYzbVlMWDI2M0t0NlBTdz09 

Ідентифікатор конференції: 532 591 4292 

Код доступу: 5555 

Модератори Зоряна Гнатів, Тетяна Медвідь. 
 

ВІТАЛЬНІ СЛОВА 

 

Валентина Бодак,  
ректор Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, доктор філософських 

наук, професор 

Микола Пантюк,  
проректор з наукової роботи Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, доктор педагогічних наук, професор 

 

Ірина Задорожна,  
проректор з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва Тернопільського  

Національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук, 

професор 

Mirosław Dymon, 
директор Інституту Музики Колегіуму Гуманістичних 

Наук Жешувського Університету, доктор габілітований, 

професор Жешувського Університету (Польща) 

 

Зіновій Стельмащук,  
декан факультету мистецтв Тернопільського 

Національного педагогічного університету 

іменіВолодимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук, 

доцент  

Janusz  Król, 
 доктор габілітований, професор Університету Яна 

Кохановського в Кєльце (Польща), Doctorhonoris сausa 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
 

Іван Кутняк, 
декан факультету початкової освіти та мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

кандидат філософських наук, доцент  
 

10.30. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

13.00-14.00 год. ПЕРЕРВА 

14.00 год. СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

2 ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ 9 грудня 2022р. 
10.00 год. СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

13.00-14.00 год. ПЕРЕРВА 

14.00 год. СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

ПІДСУМКИ ТА ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Регламент роботи конференції: вітальне слово – 3-5 хв.; доповіді на пленарному 

засіданні – до15 хв.; доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв.; обговорення  – до 5 хв. 

https://us04web.zoom.us/j/5325914292?pwd=c2FKdnA2SWYzbVlMWDI2M0t0NlBTdz09


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

8 грудня (четвер) поч. о 10.30 год. 
Головуюча - канд. філос. наук, доц. Зоряна Гнатів 

 

10.30 Ніколаєвська Юлія, докторка мистецтвознавства, професорка кафедри 

інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету мистецтв  

імені І. П. Котляревського ««П’ЯТИЙ ХАРКІВ»: ВІД ІДЕЇ ДО МІСІЇ» 

10.45 Кияновська Любов, Академік Academia Europaea, член-кореспондент НАНУ, 

докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри історії музики 

Львівської національної музичної академії імені  Миколи Лисенка «УРОКИ МУЗИКИ 

ЯК ДІЄВА ФОРМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ І ФІЗИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ» 

11.00 Бенч Ольга, професорка, Народна артистка України, Заслужена діячка мистецтв 

України, ректор МЗВО «Київська Академія мистецтв», докторка філософії, професорка 

Католицького університету в Ружомберку (Словацька республіка) «МИСТЕЦЬКА 

ОСВІТА У ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКАХ СЬОГОДЕННЯ: РУЙНАЦІЯ ЧИ 

РОЗВИТОК?» 

11.15 
Mazepa Teresa, doktor, adiunkt, Instytut Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, доцентка Львівської національної музичної академії імені 

 Миколи Лисенка «ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ОСВІТИ: 

ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ» 

11.30 Fink Kinga, doktor, adiunkt, Instytut Muzyki Kolegium Nauk Humanistycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego «ROLA KAMERALNEGO MUZYKOWANIA W 

PROCESIE EDUKACJI MUZYCZNEJ MŁODZIEŻY» 

11.45 Бермес Ірина, докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри 

вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка «УРОК «МУЗИЧНЕ 

МИСТЕЦТВО» У РЕАЛІЯХ ТА ПЕРСПЕКТИВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ОСВІТИ» 

12.00 
Кондрацька Людмила, докторка педагогічних наук, професорка кафедри 

музикознавства та методики музичного мистецтва Тернопільського Національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  «ПЕРФОРМАТИВНА 

ДИДАКТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВА» 

12.15 
Janusz Król, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

Doctorhonoris сausa Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«DYRYGENT CHÓRU - KREATOR ARTYSTYCZNEGO WIZERUNKU ZESPOŁU. 

UWARUNKOWANIA OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE» 

12.30 Горбенко Сергій, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики 

музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського НПУ імені М. П. Драгоманова «ГУМАНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ 

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УЧНІВ ЯК СТРАТЕГІЧНА ВИМОГА СУЧАСНОСТІ» 

12.45 
Растригіна Алла, докторка педагогічних наук, професорка кафедри мистецької освіти 

Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка 

«АРТ-КОМУНІКАЦІЇ В МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ: ДО 

ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ» 

13.00- 14.00 год. Перерва 

14.00-17.00 год. Секційні засідання 



 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Online платформа Zoom 

 
Секція 1. ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ 
 

https://us04web.zoom.us/j/9839494439?pwd=K3RYKzhmelpGMGVRVkdtNXlXajdrQT09 

Meeting ID: 983 949 4439 

Passcode: 2022 

Головуюча Ірина Бермес, докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри 

вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва факультету початкової освіти та 

мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І. Франка 

 

Секція 2. ПОТЕНЦІАЛ МИСТЕЦТВА ЧАСІВ ВІЙНИ 
 

https://us05web.zoom.us/j/7949163689?pwd=YUxPYXFvUnJXdjdUSm1DTXh3V1lqZz09 

Ідентифікатор конференції: 794 916 3689 

Код доступу: 2023 

Головуюча Зоряна Гнатів, кандидатка філософських наук, доцентка кафедри вокально-

хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва факультету початкової освіти та мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка  

 

Секція 3. ФАХОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ПРОФІЛЮ У ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

https://us04web.zoom.us/j/6076123120?pwd=eTJ3RkxSZ2dwc0ZYWmRCOWtwRnluZz09 

Идентификатор конференции: 607 612 3120 

Код доступа: 370321 

Головуюча Лариса Ороновська, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

музикознавства та методики музичного мистецтва, заступниця декана з виховної роботи факультету 

мистецтв Тернопільського Національного педагогічного університету ім.В. Гнатюка 

 

Секція 4. МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ У РЕАЛІЯХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

https://us04web.zoom.us/j/5325914292?pwd=c2FKdnA2SWYzbVlMWDI2M0t0NlBTdz09 

Ідентифікатор конференції: 532 591 4292 

Код доступу: 5555 

Головуюча Тетяна Медвідь, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри вокально-

хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва факультету початкової освіти та мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка 

 

Секція 5. МИСТЕЦЬКА ЕДУКАЦІЯ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СФЕРИ 

КУЛЬТУРИ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

https://us05web.zoom.us/j/7949163689?pwd=YUxPYXFvUnJXdjdUSm1DTXh3V1lqZz09 
Ідентифікатор 8808013420 
Код доступу FyVb55 

Головуюча Галина Стець, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри вокально-

хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва факультету початкової освіти та мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І. Франка 

https://us04web.zoom.us/j/9839494439?pwd=K3RYKzhmelpGMGVRVkdtNXlXajdrQT09
https://us05web.zoom.us/j/7949163689?pwd=YUxPYXFvUnJXdjdUSm1DTXh3V1lqZz09
https://us04web.zoom.us/j/6076123120?pwd=eTJ3RkxSZ2dwc0ZYWmRCOWtwRnluZz09
https://us04web.zoom.us/j/5325914292?pwd=c2FKdnA2SWYzbVlMWDI2M0t0NlBTdz09
https://us05web.zoom.us/j/7949163689?pwd=YUxPYXFvUnJXdjdUSm1DTXh3V1lqZz09


2 ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ 9 грудня (п’ятниця) 2022р. 

10.00-13.00 год. СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

13.00-14.00 год. ПЕРЕРВА 

14.00 год. ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ З ВІДОМИМИ МИСТЦЯМИ 

https://us04web.zoom.us/j/5325914292?pwd=c2FKdnA2SWYzbVlMWDI2M0t0NlBTdz09 

Ідентифікатор конференції: 532 591 4292 

Код доступу: 5555 

Модератор – канд. пед. наук, доц. Тетяна Медвідь 

Головуюча - канд. філос. наук, доц. Зоряна Гнатів 

 Колодуб Жанна, українська композиторка, Народна артистка України, членкиня НСКУ, 

член-кореспондентка Академії мистецтв України, професорка Національної музичної 

академії імені П. І. Чайковського 

 Колодуб Оксана, Заслужена діячка мистецтв України, членкиня НСКУ, музикознавиця 

Національної філармонії України 

 Немировська Марія, режисерка, лауреатка премії Єрусалиму в області театру (Ізраїль) 

 Ясько Олесь, Народний артист України,професор, завідувач кафедри інструментального 

виконавства Академії мистецтв імені Павла Чубинського 

 Дремлюга Марія, канд. мистецтвознавства, філологиня, кінознавиця «Микола Дремлюга: 

вчити і вчитись» 

15.00 год. Майстер-клас канд. пед. наук, доц. кафедри вокально-хорового, хореографічного та 

образотворчого мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка Медвідь Тетяни із впровадження у навчальний процес ЗЗСО методичного комплексу 

««Відеосольфеджіо на основі українських народних мелодій» Наталії Антоник» 

16.00 год. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

*********************************** 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Andrukh Erana, Founder of the Royal Hill Music Academy (London, U. K.) MMus in Piano 

Performance and Musicology BMus in Piano Performance, Accompaniment and Conducti BHd in Music 

Pedagogy «Music education in England and its positive aspects» 

Chovriy Sofiya, Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor at the Department of Theory 

and Methodology of Primary Education, Mukachevo State University «Virtual Universities in the Modern 

Educational Space» 

Karowicz Anna, рedagog, neurologopeda, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych Stefana 

Batorego w Skierniewicach (Łódź, Polska) «Jak uczy się student pedagogiki?»  

Kostenko Svitlana, a director of private music school «Lana Music Studio» and an accompanist of the 

Canada’s Ballet Schools: Collège Sainte-Anne, Les Grandes Balletes Canadiens (Montreal, Canada) 

«Canada volunteer art organisations during the Ukrainian-Russian war» 

Kuznetsova Maryna, Lehrerin für Musik und Kunst an der Regionalen Schule  «Weststadt-Campus» 

(Schwerin, Deutschland) «Besonderheiten des Musikunterrichts an den Regionalen Schulen in 

Deutschland» 

Lenzion Iana, Nauczyciel muzyki Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego (Kraków, 

Polska) «Międzykulturowe elementy w edukacji muzycznej w szkole podstawowej w Polsce (na 

przykładzie Szkoły Podstawowej nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie)» 

Lokatyr Roman, Artysta Chóru Opery Krakowskiej (Kraków, Polska) «Wpływ sytuacji politycznej w 

Ukrainie na popularyzację ukraińskiej sztuki operowej w Polsce» 

Okatyev Denys, der Inhaber und der Schulleiter der Musikschule Oktave (Frankfurt am Main 

Deutschland «Aspekte des Nachahmungslernens in den Methoden von Suzuki und Yamaha»  

https://us04web.zoom.us/j/5325914292?pwd=c2FKdnA2SWYzbVlMWDI2M0t0NlBTdz09


Tetro Maria, Winter Light Books Inc./Co-owner. Friends of the Floral Park Public 

Library/President «Role and importance of art education in publishing»  

Алабушева Софія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії (наук. керівник – канд.пед. наук О. Барицька) «Спеціальні 

прийоми виконання естрадно-джазового вокалу в сучасній практиці вокалістів»  

Ананенко Анна, викладачка-методистка вищої категорії Дрогобицької дитячої музичної школи 

№1 «Проблеми розвитку ритмічного чуття в процесі навчання гри на фортепіано» 

Ананенко Наталія, пров. концертм. кафедри вокально-хорового, хореографічного та 

образотворчого мистецтва факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка «Робота на заняттях з хорового класу: 

мистецтво інструментального супроводу»  

Андрусів Оксана, викл. Дрогобицької дитячої музичної школи №1 «Форми роботи над 

розвитком ладо-гармонічного слуху учнів на уроках сольфеджіо» 

Антоник Наталія, учителька-методистка музичного мистецтва ліцею №4 імені Лесі Українки 

Дрогобицької міської ради Львівської області «Основні аспекти інтегрованого курсу 

«Мистецтво» у 5 класі за концепцією Нової української школи» 

Аркуша Андрій, аспірант кафедри інструментального та оркестрового виконавства  

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (наук. керівник – канд. пед. наук, ст.викл. В. Буханєвич) «Зміст та структура 

професійного самовдосконалення оркестрових диригентів в процесі магістерської підготовки» 

Атаманчук Елеонора Богдана, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Топорівська Я.В.) «Застосування інтернет-сервісу 

«Kahoot!» на уроках музичного мистецтва» 

Атаманчук Лілія, заступниця директора з навчально-виховної роботи Тернопільського 

академічного ліцею «Генезис», вчителька-методистка музичного мистецтва, стейкхолдер освітньо-

професійної програми 014.13 середня освіта (Музичне мистецтво) ОР «Бакалавр» Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Конкурс «Вчитель-Року» 

на Тернопільщині:  виклики та реалії сьогодення» 

Бабінець Галина, зав. відділом струнно-смичкових інструментів, ст. викл. вищої категорії 

Новороздільськоі мистецької школи імені О. Рудницького «Креативні методи навчання,що 

мотивують і виховують в умовах надзвичайної ситуації» 

Бавза Олександра, ст. викл. вищої категорії (клас фортепіано) Новороздільськоі мистецької 

школи імені О. Рудницького «Особливості формування музичного мислення на уроках 

фортепіано» 

Баранецька Юлія, канд. пед.наук, доц. кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Особливості сучасного аматорсього хорового 

виконавства Хмельниччини»  

Баранецький Микола, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету 

початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка (наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Стець Г.В.) «Хорова творчість Михайла 

Вербицького в історичній ретроспекції: минуле та cучасність» 

Барицька Олександра, канд. пед. наук, ст. викл. кафедри музикознавства, інструментальної 

підготовки та методики музичного виховання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

«Сучасні інноваційні технології у музично-педагогічному процесі» 

Барська Юлія, викладачка по класу фортепіано Тель-Авівської консерваторії імені С. Рубіна 

(м. Тель-Авів, Ізраїль) «Компаративний аналіз систем музичної освіти в Ізраїлі та в Україні» 

Басса Оксана, канд. мистецтв., доц. кафедри концертмейстерства Львівської національної 

музичної академії імені Миколи Лисенка «Камерно-вокальна спадщина С. Борткевича у сучасній 

мистецькій освіті» 



Білоус Орися, ст. викл. кафедри музичного мистецтва Львівського національного університету 

імені Івана Франка (у співававторстві з З. Заячківською) «Формування національної свідомості 

студентів засобами хорового мистецтва 

Благова Тетяна, доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри хореографії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Хореографічна підготовка 

вчителя в закладах вищої педагогічної освіти: ретроспективний аналіз» 

Бобик Лілія, канд. пед. наук, доц. кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва 

Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Розвиток 

музичної освіти в Україні: перспективи дослідження» 

Будім Людмила, Заслужена артистка естрадного мистецтва України, ст. викл. кафедри вокалу 

та диригентсько-хорових дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Формування  

сценічно-образної культури виконання майбутніх учителів сольного співу» 

Вайда Марія, ст. викл. КУ «Журавненська дитяча музична школа» Журавненської селищної 

ради «Музична творчість учнів в закладах позашкільної освіти» 

Вакс Регіна, здобувачка другого магістерського рівня вищої освіти факультету початкової 

освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  

«Всеукраїнський конкурс юних піаністів імені Нестора Нижанківського: здобутки та 

перспективи» (наук. керівник  – доц.  Молчко У.Б.) 

Вакула Інга, ст..викл. вищої категорії (клас хореографії) Новороздільськоі мистецької школи 

імені О. Рудницького «Класична спадщина та пошуки нового в українському балеті та 

хореографії» 

Василик Дзвенислава, ст. викл. кафедри вокально-хорового, хореографічного та 

образотворчого мистецтва факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка «Народноінтонаційні особливості хорових творів 

Богдани Фільц» 

Вовченко Сергій, ст. викл. кафедри музики Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка «Комп’ютерно-аранжувальна компетентність викладача 

вищої школи:  зміст, структура, критерії сформованості» 

Гавран Ірина, канд. пед. наук, доц. кафедри тележурналістики та майстерності актора 

факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв 

«Формування педагогічної емпатії як феномен підвищення рівня ефективності процесу 

навчання у період дистанційного навчання в умовах воєнного стану» 

Гавриляк Марія, здобувачка другого магістерського рівня вищої освіти факультету початкової 

освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Естетичне виховання школярів засобами музичного мистецтва: виклики сучасності» (наук. 

керівник  – канд. філос. наук, доц.  Гнатів З.Я.) 

Гагалович Галина, концертмейстерка-вокалістка Дрогобицької дитячої музичної школи №1 

«Фізіологічні властивості співу у розвитку учня ДМШ» 

Гарбаж Наталя, заступниця директора з навчальної роботи, ст. викл. вищої категорії 

Новороздільської мистецької школи імені О. Рудницького «Формування і розвиток сучасного 

бандурного мистецтва» 

Гиса Оксана, канд. мистецтвознавста, доц. кафедри музикознавства та методики музичного 

мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

«Історія становлення львівської та познанської музикознавчих шкіл» 

Гладій Віра, ст. викл. вищої категорії (клас гітари) Новороздільської мистецької школи 

ім. О. Рудницького «Сучасні світові тенденціі розвитку гітарного мистецтва та їх вплив на 

формування української виконавської школи» 

Гнатів Зоряна, канд. філософс.наук, доц. кафедри вокально-хорового, хореографічного та 

образотворчого мистецтва факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка «Мистецтво. Творчість. Виховання. Відданість 

професії»  



Голодовська Ірина, викл., концертм. Жовківської дитячої школи мистецтв «Застосування 

інноваційних методів навчання на уроках гри на фортепіано» 

Голюк Марія, здобувачка першого бакалаврського рівня вищої освіти Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії (наук. керівник – канд. мистецтвозн., доц. Гуцал Р.С.) «Аналіз 

хорового твору як складова роботи з вокальним ансамблем»  

Гоцик Соломія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету мистецтв 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (наук. 

керівник – канд.пед. наук, доц. Ороновська Л. Д.) «Історико-теоретичний аспект розвитку 

хорової театралізації» 

Гошовська Любов, зав. струнно-смичковим відділом, ст. викл. Турківської дитячої музичної 

школи «Методи розвитку музичного слуху в реаліях сучасної української школи» 

Гринчук Ірина, канд. пед. наук, доц. кафедри музикознавства та методики музичного 

мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(у співавторстві з Овод Н. М.) «Робота над вокальними творами сучасних українських 

композиторів на заняттях із студентами вищої школи» 

Гупало Наталія, ст. викл. вищої категорії (клас скрипки) Новороздільської мистецької школи 

імені О. Рудницького «Використання музично-виражальних засобів в ансамблевому 

виконавстві» 

Гуцал Росіна, канд. мистецтвозн., доц., завідувачка кафедри вокалу та диригентсько-хорових 

дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Використання інноваційних методів 

навчання у підготовці фахівців мистецької галузі» 

Гушовата Марія, учителька музичного мистецтва гімназії №17 Дрогобицької міської ради 

Львівської області «Календарно-обрядові пісні на уроках музичного мистецтва» 

Дацюк Степан, Заслужений працівник культури України, проф. кафедри вокально-хорового, 

хореографічного та образотворчого мистецтва Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Дем’янко Наталія, канд. пед. наук, доц. кафедри музики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Формування фахових компетентностей 

майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі хорового диригування» 

Дердзяк Любов, магістерка педагогічної освіти, докторка богословських наук, викладачка 

фортепіано, концертмейстерка, завідувачка відділом фортепіано і концертмейстерства у Львівській 

хоровій школі «Дударик» імені Миколи Кацала «Метод чотирьох маленьких кроків у навчанні 

гри на фортепіано в умовах гібридного способу здобування освіти» 

Довгань Оксана, канд. пед. наук, доц.  кафедри музикознавства та методики музичного 

мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 

(у співавторстві Пеном Боханом) «Камерні твори сучасних українських композиторів з 

концертного репертуару Муніципального Галицького камерного оркестру Тернополя  у період 

війни» 

Довгошия Василь, викладач вокалу дитячої школи мистецтв м. Сколе «Формування 

вокальних навичок дітей на занятті вокалу» 

Дубецька Людмила, ст. викл. кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Публічні виступи бакалаврів музичного 

мистецтва як засіб формування їх навичок і умінь в процесі підготовки до професійної 

діяльності» 

Жигаль Зоряна, канд. пед. наук, доц. кафедри  музичного мистецтва Львівського 

національного університету імені Івана Франка «Формування ціннісних орієнтацій майбутніх 

вчителів музичного мистецтва» 

Журавльова Наталя, ст. викл. кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та 

методики музичної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Методичні 

рекомендації щодо розучування прелюдії та фуги f-moll з «Добре темперованого клавіру» том І 

Й. С .Баха» 



Заячківська Зоряна, викл. кафедри музичного мистецтва Львівського національного 

університету імені Івана Франка» (у співавторстві з О. Білоус) «Формування національної 

свідомості студентів засобами хорового мистецтва 

Іванішина Людмила, ст. викл. кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Практична підготовка учителів музичного 

мистецтва у закладах вищої освіти»  

Івасів Галина, ст. викл. вищої категорії (клас фортепіано) Новороздільської мистецької школи 

імені О. Рудницького «Вивчення функції артикуляції в фортепіанному класі» 

Ірклієнко Вікторія, канд. пед. наук, доц. кафедри музики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Підготовка магістрантів спеціальності 014.13 

Середня освіта (Музичне мистецтво) до мистецько-педагогічної діяльності в закладах 

позашкільної освіти» 

Калушка Неля, вчителька-методистка музичного мистецтва Тернопільської  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 28, стейкхолдер освітньо-професійної програми 014.13 середня освіта (Музичне 

мистецтво) ОР «Бакалавр» Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка «Виробничо-педагогічна практика студентів Факультету мистецтв 

ТНПУ імені Володимира Гнатюка: особливості співпраці на базі ЗОШ №28 м. Тернопіль» 

Качуринець Лілія, ст. викл. кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії «Музичне мистецтво війни як віддзеркалення культурного 

коду української нації» 

Кашперський Володимир, ст. викл. кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та 

методики музичної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Педагогічне 

спілкування в професійній підготовці викладачів по класу труби в закладах музичної освіти» 

Кишакевич Світлана, канд. пед. наук, доц. кафедри вокально-хорового, хореографічного та 

образотворчого мистецтва факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка «Кавер-версія як виконавська інтерпретація 

естрадного твору» 

Ключинська Марта, музичний керівник ЗДО №156 м. Винники, здобувачка першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка «Сугестивна технологія на уроках 

«Мистецтва» у закладах загальної середньої освіти» (наук. керівник – канд. філос. наук, доц.  

Гнатів З.Я.) 

Ковалевська Олена, викл. першої категорії відділу духових інструментів Мистецької школи 

при КЗ «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської 

обласної ради «Педагогічна майстерність в навчанні учнів гри в ансамблі: вимоги сьогодення» 

Ковтонюк Любов, ст. викл кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії «Інноваційни підходи до вирішення актуальних проблем 

викладання диригентсько-хорових дисциплін» 

Козій Тамара, концертм. кафедри вокально-хорового, хореографічного та образотворчого 

мистецтва факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка «Поетичні переклади/переспіви в зарубіжній вокальній 

літературі (з практичного досвіду роботи)» 

Комишан Юлія, докторка філософії, асистентка кафедри музики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Педагогічна компаративістика польської та 

української систем загальної музичної освіти» 

Кошман Ірина, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти психолого-

педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка «Інтерактивні технології загальної мистецької освіти в основній школі»  

Куксова Олена, ст. викл. вищої категорії, методистка, завідувачка відділом теоретичних 

дисциплін Новороздільської мистецької школи імені О. Рудницького «Місце української музики в 

світовій музичній культурі». 



Курсон Валерій, ст. викл. кафедри вокально-хорової майстерності факультету педагогіки, 

психології, соціальної роботи та мистецтв Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя «Диригентсько-хорові дисципліни в структурі формування професійної майстерності 

майбутніх вчителів музичного мистецтва»  

Куцик Ірина, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету початкової 

освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Медвідь Т.О.) «Вплив музики як мистецтва на естетичний 

розвиток особистості» 

Кушнір Олена, завідувачка відділу музично-теоретичних дисциплін, спеціалістка вищої 

категорії, викладачка-методистка Львівської школи мистецтв №10 «Вплив цивілізаційних викликів 

сьогодення на роботу над типовою навчальною програмою з навчальної дисципліни «Музична 

література» середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти з музичного 

мистецтва початкового професійного спрямування (клас сольного співу, клас хорового співу, 

інструментальні класи, клас музичного фольклору) 

Липецька Марія, канд. мистецтвозн., доц. кафедри концертмейстерства Львівської національної 

музичної академії імені Миколи Лисенка «Виховання піаніста-концертмейстера в умовах воєнного 

стану» 

Ліпська Світлана, канд. пед. наук, викладачка-методистка, голова методичного об'єднання 

викладачів Вінницької дитячої музичної школи №2 «Формування мотивації до музичного 

навчання учнів мистецької школи в умовах викликів сьогодення» 

Лобач Олена, канд. пед. наук, доц., відповідальна секретарка збірника наукових праць 

«Естетика і етика педагогічної дії» (м. Полтава) «Суперечності процесу мистецької освіти учнів 

початкових класів у Новій українській школі: попередні узагальнення досвіду впровадження» 

Лось Оксана, ст. викл. кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та методики 

музичної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Формування естетичної 

культури студентів мистецьких спеціальностей» 

Луців Леся, викл. вищої категорії (клас скрипки), методистка струнно-смичкового відділу 

Дрогобицької дитячої музичної школи №1 «Робота над скрипковим концертом в контексті його 

історичного становлення з учнями ДМШ» 

Майструк Ксеня, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії (наук. керівник – канд. мистецтвозн. Туровська Н.А.) «Творча 

самореалізація бакалаврів музичного мистецтва у процесі концертно-виконавської  діяльності»  

Майхрович Євгеній, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Тернопільського 

Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (наук. керівник – канд.  пед. 

наук, доц. Ороновська Л.Д.) «Використання новітніх мистецьких форм роботи із сучасними 

школярами (на прикладі особистого педагогічного досвіду в Тернопільській гімназії I-II ст. 

№30)» 

Манчак Галина, викладачка-методистка, концертмейстерка Дрогобицької дитячої музичної 

школи № 2 імені Р. Сороки «Новітні технології у процесі навчання гри на фортепіано» 

Маркевич Олена, ст. викл. вищої категорії Самбірської дитячої музичної школи «Постать 

Григорія Сковороди в українській музичній культурі (до 300-річчя від дня народження філософа, 

композитора, поета, байкаря)» 

Маркіна Оксана, викл. другої категорії відділу «Сольний спів» КЗ «Слобожанська мистецька 

школа Слобожанської селищної ради» «Не нудне розспівування. Для учнів елементарного 

підрівня» 

Маркусь Андріана, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету 

початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка «Педагогічна діяльність видатної української піаністки Любки Колесси» (наук. керівник- 

канд. мистецтвозн., доц Сторонська Н.З.) 

Матвієнко Галина, старша вчителька ліцею №16 Дрогобицької міської ради Львівської області 

«Виховний потенціал музичного мистецтва та його реалізація на уроках початкової школи» 



Матульчик Юліус, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної науки та 

андрагогіки, Університет Коменського (м. Братислава, Словаччина) «Umění ve zdravotné učenie sa» 

(Мистецтво у здоров’язбережувальному навчанні)  

Мевша Аліна, викл. кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії «Сучасні аспекти навчання академічного співу та вплив 

вокально-технічних вправ на процес звуковидобування у солістів-вокалістів»  

Медвідь Тетяна, канд. пед. наук, доц. кафедри вокально-хорового, хореографічного та 

образотворчого мистецтва Дрогобицького державного  педагогічного університету імені Івана 

Франка «Педагогічна діяльність Кирила Стеценка» (до 140-х роковин від дня народження)» 

Місько Галина, асистентка кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва 

Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (у 

співавторстві з Смоляком О.С.) «Провідні хорові колективи Тернопільщини в 1970-1990 роках: 

репертуар та концертна діяльність» 

Мужиловська Наталія, викл. вищої категорії, ст. викл. Новояворівської дитячої школи 

мистецтв «Проблеми музичного виховання учнів на сучасному етапі» 

Музичка Катерина, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету 

початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка «Актуальність досліджень творчої спадщини сучасних українських композиторів: 

Жанна Колодуб та Юдіф Рожавська» (наук. керівник – канд. філос. наук, доц.  Гнатів З.Я.) 

Назаренко Марина, канд. пед. наук, доц. кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського 

державного університету «Інструментально-виконавська діяльність як складова фахової 

майстерності сучасного вчителя музичного мистецтва» 

Немировська Марія, режисерка, лауреатка премії Єрусалиму в області театру (Ізраїль) 

Німилович Олександра, доц. кафедри музично-теоретичних дисциплін та інструментальної 

підготовки факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького  державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, членкиня Національної спілки композиторів України «Тема з 

варіаціями» Богдани Фільц в аспекті збагачення фортепіанного педагогічного і концертного 

репертуару» 

Овод Наталія, доц. кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва 

Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Заслужена 

працівниця культури України (у співавторстві  з Гринчук І.П.) «Робота над вокальними творами 

сучасних українських композиторів на заняттях із студентами вищої школи» 

Ороновська Лариса, канд. пед. наук, доц. кафедри музикознавства та методики музичного 

мистецтва, заступниця декана з виховної роботи факультету мистецтв Тернопільського 

Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Мистецький соціум 

майбутнього як основна цінність розвитку сучасної музичної освіти» 

Ороновський Анатолій, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва 

Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, голова 

ПЦК «Хорове диригування», ТМФК імені Соломії Крушельницької, Заслужений діяч мистецтв 

України «Сучасні тенденції в хоровому виконавстві учбових колективів мистецького коледжу» 

Палій Ольга, викл. бандури та сольного співу Голинської дитячої школи мистецтв 

«Комунікування вчителя з учнем як інструмент розвитку особистості» 

Парацій Тарас, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету мистецтв 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (наук. 

керівник – канд. пед. наук, доц. Ороновська Л.Д.) «Особливості проведення фестивалю «Дзвони 

Лемківщини» у м. Монастириськ: історико-етнографічний екскурс» 

Пен Бохан, аспірант кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (у 

співавторстві з Довгань О.З.) «Камерні твори сучасних українських композиторів з концертного 

репертуару Муніципального Галицького камерного оркестру Тернополя  у період війни» 

Пержило Роман, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (наук. керівник – доц. 



Ороновський А. І.) «Творча робота з школярами ЦТДЮ м. Тернопіль (на матеріалі фольклорно-

вокального ансамблю «Перепілочка» 

Перловська Валентина, учителька музичного мистецтва ліцею №1 імені Івана Франка 

Дрогобицької міської ради Львівської області «Розвиток вокально-технічних навичок учнів в 

позаурочний час» 

Пермякова Тетяна, викладачка сольного співу комунального закладу «Слобожанська 

мистецька школа Слобожанської селищної ради» «Подолання логопедичних вад у дітей 

елементарного підрівня на уроках сольного співу» 

Попович Євген, здобувач першого (магістерського) рівня вищої освіти факультету початкової 

освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
«Вплив системи харчування на формування сценічної стабільності та емоційного стану 

виконавця» (наук. керівник - канд. пед. наук., доц. В.Салій) 

Пучковська Софія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету 

початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка «Кімната-музей о.о. Остапа та Нестора Нижанківських: історія та сучасність» 

(наук. керівник  – доц. Молчко У.Б.) 

Рагуліна Маргарита, асистентка кафедри музики Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка «Сучасні актуалітети процесу розвитку музичності дітей 

дошкільного віку» 

Ремезова Наталія, ст. викл. кафедри музики Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка «Комп’ютерні технології вокальної підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва» 

Римар Людмила, музичний керівник ЗДО № 53 «Веселка» міста Хмельницького «Методичні 

аспекти розвитку музичних здібностей дошкільнят під час навчання гри на музичних 

інструментах» 

Роман Оксана, викладачка, концертмейстерка Дрогобицької дитячої музичної школи № 2 ім. Р. 

Сороки «Виконавська майстерність учнів - бандуристів в реаліях Нової української школи» 

Рудзинська-Осередчук Мирослава, викладачка фортепіано вищої категорії Дрогобицької 

дитячої музичної школи № 2 ім. Р. Сороки «Коротка характеристика інструментальної 

творчості Дмитра Бортнянського» 

Сабат Галина, докт. філологічних наук, проф., зав. кафедри зарубіжної літератури та 

полоністики факультету української та іноземної філології Дрогобицького  державного 

педагогічного університету імені Івана Франка «Ілюстрування казок Івана Франка» 

Салій Володимир, канд. пед. наук, доц. кафедри музично-теоретичних дисциплін та 

інструментальної підготовки факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького  

державного педагогічного університету імені Івана Франка (у співав. із здобувачем другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка Віталієм Салієм) «Розвиток сучасної 

музичної мови як стимул до подальшого вдосконалення художніх показників виконавської 

техніки» 

Салій Віталій, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова «Характеристика жанру баянної сонати» 

(наук. керівник – канд. пед. наук, доц. Душний А.І.)  

Се Сяонань, аспірант кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (наук. керівник – доктор пед. наук, проф. Гевко І.В.) «До проблеми 

розвитку індивідуального стилю естрадного виконавця» 

Сеньків Ігор, старший вчитель гімназії N17 Дрогобицької міської ради Львівської області 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення сучасного 

мультимедійного уроку мистецтва» 

Сененько Ірина, викл. l категорії Новороздільської мистецької школи імені О. Рудницького, 

клас бандури «Основні принципи роботи з початківцями на уроках бандури» 



Сербіна-Лукасюк Людмила, ст. викл. кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Розвиток творчої особистості майбутнього 

вчителя музичного мистецтва в процесі вивчення дисциплін професійного спрямування»  

Скрипченко-Карпінська Євгенія, викл. кафедри музичного мистецтва Львівського 

національного університету імені Івана Франка (у співавторстві з М. Швецовою) «Зміст та 

структура виконавської активності майбутніх педагогів-музикантів»  

Смоляк Олег, доктор мистецтвознавства, професор кафедри музикознавства та методики 

музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (у співавторстві з Місько Г.С.) «Провідні хорові колективи Тернопільщини в 1970-1990 

роках: репертуар та концертна діяльність» 

Смоляк Тетяна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (наук. керівник – канд. пед. 

наук, доц. Ороновська Л.Д.)  «Використання творчості Артема Пивоварова у роботі сучасного 

вчителя музичного мистецтва» 

Спольська Олена, провідний фахівець ректорату, асистентка кафедри музикознавства та 

методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка, аспірантка НАКККіМ «Педагоги та видатні піаністи Тернопілля кінця ХХ 

початку ХХІ століття» 

Старосольська Любов, старша вчителька музичного мистецтва Стебницької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №18 Дрогобицької міської ради Львівської області «Розвиток творчого 

потенціалу учнів на уроках мистецтва у закладах загальної середньої освіти» 

Стельмащук Зіновій, декан факультету мистецтв, канд. пед. наук, доц. кафедри 

музикознавства та методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка «Теоретичні аспекти музичної підготовки майбутнього 

вчителя хореографії у закладах вищої освіти» 

Стець Галина, канд. пед. наук, доц. кафедри вокально-хорового, хореографічного та 

образотворчого мистецтва факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка «Компетентнісний підхід до процесу навчання 

музичного мистецтва у закладах загальної середньої освіти» 

Стець Михайло, старший вчитель музичного мистецтва, заступник директора з виховної 

роботи середньої загальноосвітньої школи №3 м. Трускавець «Особливості організації освітнього 

процесу під час вивчення музичного мистецтва в умовах воєнного стану» 

Сторонська Наталія, канд. мистецтвозн., доц. кафедри музично-теоретичних дисциплін та 

інструментальної підготовки факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка (у співавторстві із А. Маркусь) «Педагогічна 

діяльність видатної української піаністки Любки Колесси»  

Сулаєва Наталія, докт. пед. наук, проф., декан психолого-педагогічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Заслужена артистка 

України «Менеджмент процесу акредитації освітньо-професійних програм підготовки фахівців 

педагогічних спеціальностей» 

Сун Лан, аспірантка кафедри музикознавства та музичного мистецтва Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (наук. керівник – канд. пед. 

наук, доц. Ороновська Л.Д.) «Порівняльний аспект становлення ціннісних орієнтацій у шкільній 

мистецькій освіті Китаю та України» 

Сун Яжу, аспірантка кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (наук. 

керівник – канд. пед. наук, доц. Бобик Л.Й.) «Філософські аспекти розвитку музичної освіти у 

Китаї» 

Топорівська Ярослава, канд. пед. наук, доц. кафедри музикознавства та методики музичного 

мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(у співавторстві з Чжу Моліном) «Інтеріоризація національних цінностей у формуванні 

цифрової культури майбутніх учителів музичного мистецтва» 



Туровська Наталія, канд. пед. наук, доц. кафедри музикознавства, інструментальної 

підготовки та методики музичного виховання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

«Мистецький фронт Хмельницького у світлі благодійних філармонічних ініціатив» 

Федоровська Ірина, викл. кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії «Вербальні і невербальні психолінгвістичні способи дії на 

вокальну особистість у ході індивідуальних занять у класі сольного співу» 

Філіпчук Наталя, ст. викл. кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та методики 

музичного виховання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Творчість А. Шевченка в 

контексті синтезу української та іспанської музичних культур» (у співавторстві з 

С.Філіпчуком) 

Філіпчук Сергій, ст. викл. кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та методики 

музичного виховання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Творчість А. Шевченка в 

контексті синтезу української та іспанської музичних культур» (у співавторстві з Н.Філіпчук) 

Філоненко Людомир, доктор філософії, канд. пед. наук, доц. кафедри музично-теоретичних 

дисциплін та інструментальної підготовки Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, голова Дрогобицького осередку НТШ (музикологічно-фольклористична 

комісія), член НСКУ і Асоціації педагогів-піаністів України «Проблеми інтерпретації колядок і 

щедрівок для фортепіано українських композиторів» 

Філоненко Надія, викладачка-методистка Дрогобицької дитячої музичної школи №1 

«Фортепіанні цикли для дітей Богдани Фільц (до 90 річчя від Дня народження)» 

Фіцала Наталія, вчителька вищої категорії, методистка Новороздільськоі ЗЗСО І -ІІІ ст. № 5 

«Формування особистості засобами музичного мистецтва». 

Фрайт Оксана, докт. мистецтвозн., доц., проф. кафедри музично-теоретичних дисциплін та 

інструментальної підготовки факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка «Інтермедіальні діалоги та полілоги в процесі 

музично-мистецткої едукації» 

Хоміщак Лілія, ст. викл., концертмейстерка Дрогобицької дитячої музичної школи №2 

ім. Р. Сороки «Музично-ритмічні здібності у процесі виховання в музичній школі в сучасній 

Україні» 

Хоростіль Любов, учителька музичного мистецтва, молодша спеціалістка Глиницького ЗЗСО l-

lll ступенів «Фольклор і сучасна стилізація» 

Царенська Олена, викл. фортепіано вищої категорії Соснівської дитячої музичної школи 

«Мистецькі конкурси та фестивалі: можливості для творчого розвитку та вдосконалення» 

Циганюк Люция, ст. викл. кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та методики 

музичної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Мистецька практика під час 

війни: сенс, цінності, потенціал» 

Черевко Тетяна, магістрантка Берлінського університету спеціальності «Музикознавство» 

(Німеччина) «Неформальна музична освіта батьків у Німеччині: досвід, проблеми, 

перспективи» 

Чернова Ірина, керівниця гуртка, методистка Новороздільського Будинку дитячої та юнацької 

творчості, вчителька музичного мистецтва першої категорії Роздільського ЗЗСО I-III ст. 

«Ефективність дистанційного навчання на заняттях вокального гуртка» 

Чжао Жуй Сюе, аспірантка кафедри музикознавства та музичного мистецтва Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (наук. керівник – доц. 

Водяна В.О.) «Організація художньо-творчої діяльності майбутніх педагогів як умова 

формування їх естетичної компетентності» 

Чжу Молін, аспірант кафедри музикознавства та музичного мистецтва Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (у співавторстві з 

Топорівською Я.В.) «Інтеріоризація національних цінностей у формуванні цифрової культури 

майбутніх учителів музичного мистецтва» 



Чикинда Олеся, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету мистецтв 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  (наук. 

керівник – доц. Довгань О.З.) «Діяльність фольклорного вокально-інструментального ансамблю 

«Веселі Золотниківчани» в контексті культурно-мистецьких традицій с. Золотники на 

Теребовлянщині» 

Чмелик Ліна, концертмейстерка кафедри вокально-хорової майстерності факультету 

педагогіки, психології,  соціальної роботи та мистецтв Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя «Аналіз хорової партитури як необхідна складова інтерпретації музичних 

творів» 

Швецова Марта, викл. кафедри музичного мистецтва Львівського національного університету 

імені Івана Франка (у співавторстві з Є.Скрипченко-Карпінською) «Зміст та структура 

виконавської активності майбутніх педагогів-музикантів»  

Шеретюк Руслана, докт. історичних наук, проф. кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету, членкиня 

Національної спілки художників України «Культурно-мистецький фронт: Підтримка 

польськими митцями України в російсько-українській війні» 

Шерстій Уляна, аспірантка кафедри музикознавства та музичного мистецтва Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (наук. керівник – проф. 

Водяний Б.О.) «Різножанровість як тенденція розвитку музичних фестивалів і конкурсів 

Тернопільщини» 

Шипіта Ольга, викл., концертм. Дрогобицької дитячої музичної школи № 2 ім. Р. Сороки 

«Музичне фразування і його значення  для музичного виконавства у реаліях Нової української 

школи» 

Шипіта Ярослава, викладачка-методистка Дрогобицької дитячої музичної школи № 2 

ім. Р. Сороки «Українське сучасне скрипкове виконавство в контексті цивілізаційних викликів 

сьогодення» 

Шубіна Вікторія, викл. кафедри музикознавства, іструментальної підготовки та методики 

музичного виховання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Вплив інноваційних 

технологій на процес фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва в умовах 

сьогодення на уроках ОМІ та ДМІ (фортепіано)». 

Шуневич Євгенія, доц. кафедри вокально-хорового, хореографічного та образотворчого 

мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Репертуарна політика муніципального камерного хору «Легенда» в реаліях сьогодення» 

Юрас Тетяна, викл. вищої категорії, ст. викл. Новояворівської дитячої школи мистецтв 

«Творчість як важлива складова музично-естетичного виховання» 

Яківчук Галина, канд. пед. наук, доц. кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та 

методики музичного виховання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Особливості 

української народнопісенної творчості у колективній музично-художній діяльності вчителя 

музичного мистецтва» 

Яковлев Володимир, ст. викл. кафедри музики Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка «Удосконалення гармонічного слуху в майбутнього вчителя 

музичного мистецтва на практичних заняттях із елективного курсу «Дитячо-пісенний 

репертуар» 

Ярова Марина, канд. пед. наук, доц. кафедри вокалу та диригентсько-хорових дисциплін 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії «Дистанційні форми навчання у підготовці 

майбутніх фахівців мистецьких дисциплін»  

Яценко Галина, аспірантка кафедри музикознавства та музичного мистецтва Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (наук. керівник – проф. 

Водяний Б.О.) «Функційне значення духовної пісні у сучасному українському суспільстві» 

Дякуємо всім за співпрацю! 

Разом до перемоги! 

СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАЇНІ! 


