
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Кафедра народних музичних інструментів та вокалу Факультет музичного мистецтва Академії мистецтв у Банській Бистриці (Словаччина)Всесвітня Конфедерація акордеоніcriB(«Confederation Mondiale de l’Accordéon»)
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
Спеціальність «Музичне мистецтво»

ЗО травня ^понеділок! 2022платформа ZOOM (ID 398 985 1445)&online на Facebook (https://www.facebook.com/pro file.php?id=100001699114946)
10.00 -  ВІДКРИТТЯ МИСТЕЦЬКОГО ФОРУМУ, привітання:

>  ректора Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 
доктора філософських наук, професора ВАЛЕНТИНИ БОДАК;

>  президента Всесвітньої конфедерації акордеоністів «Confédération Mondiale de 
l'Accordéon» ФРЕДЕРІКА ДЕШАМПА (Франція);

>  директора Британського коледжу акордеоністів, віце-президента 
Всесвітньої конфедерації акордеоністів «Confédération Mondiale de l'Accordéon» 
РАЙМОНДА БОДЕЛЛА та секретаря СМА АННИ БОДЕЛЛ (Велика Британія);

>  вчителя-експерта Гімназії мистецтв ім. Саулюса Сондецкіса, організатора 
міжнародного конкурсу-фестивалю акордеоністів «Linksmasis akordeonas» МАРІТЕ 
МАРКЕВІЧЄНЕ (м. Шяуляй, Литва);

>  Віце-президента Міжнародної асоціації музичних шкіл «Соп Anima», директора 
Краславської музичної та художньої школи, директора міжнародного конкурсу 
акордеоністів «Concord o f Sounds» СПОДРІСА КАЧАНСА (м. Краславськ, Латвія).

10.30-12.00 -  ВІОЛЕТТА ДУТЧАК (доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») 
«Провідні тенденції розвитку народно-інструментальної освіти в Україні, 
країнах української еміграції, країнах Західної Європи у XX -  XXI столітті: 
історичні паралелі та особливості».

12.00- 12.20 -  ТВОРЧА ЗУСТРІЧ з автором-виконавцем 
ТИМОФІЄМ ІЛЮХІНИМ (акордеон, Київ-Полтава).
12.20-13.00 -  АНДРІЙ ДУШНИЙ (кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. І. Франка] «Презентація типової 
навчальної програми з навчальної дисципліни "Музичний інструмент Баян" 
середнього базового підрівня початкової мистецької освіти».

13.00- 17.00 -  МАЙСТЕР-КЛАСИ директора міжнародного Акордеонного 
центру, президента Всесвітньої конфедерації акордеоністів «Confédération Mondiale 
de l'Accordéon», професора ФРЕДЕРІКА ДЕШАМПА(Франція).

17.10-18.40 -  АНДРІЙ ЯЦКІВ (художній керівник Академічного
інструментального ансамблю «Високий замок» Львівської національної філармонії 
ім. М. Скорика, мульти-інструменталіст, диригент, аранжувальник, Володар 
«Gremmy» (Голлівуд, США, 2019] «Українська поздовжня флейта. Виконавська 
полістилістика».

https://www.facebook.com/pro


Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Кафедра народних музичних інструментів та вокалу Факультет музичного мистецтва Академії мистецтв у Банській Бистриці (Словаччина)Всесвітня Конфедерація акордеоніcriB(«Confederation Mondiale de l’Accordéon»)
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
Спеціальність «Музичне мистецтво»

31 травня (вівторок) 2022платформа ZOOM (ID 398 985 1445)&online на Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100001699114946)
10.00 -  ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, привітання:

>  проректора з наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. І. Франка, доктора педагогічних наук, професора
МИКОЛИ ПАНТЮКА;

>  директора Навчально-наукового інституту музичного мистецтва Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. І. Франка, професора СТЕПАНА ДАЦЮКА.10:15-11:30 -  VII міжнародна науково-практична конференція

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО XXI СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА»
(пленарне засідання, регламент виступів 15 хв.]:

> ЯНУШ КРУЛЬ (Кельце, Польща).
> АНДЖЕЙ СЛАЗАК (Кельце, Польща).
> ГАННА КАРАСЬ (Івано-Франківськ).
> ІТАО ДУН (Китай -  Івано-Франківськ).
> АНТОНІНА БОЙЧУК (Дрогобич).
>  ВІКТОРІЯ МАЗУРИК (Дрогобич).11.45- 13.15 -  БОГДАН ХОВЗУН (викладач-методист, директор Львівської 

музичної школи №6 ім. Б-Ю. Янівського, голова громадської організації «Всеукраїнська 
асоціація закладів мистецької освіти», член Громадської ради Державного агентства 
України з питань мистецтв та мистецької освіти, член методичної ради 
Державного науково-методичного центру якості культурно-мистецької освіти, член 
Національної спілки кобзарів України] «Освітній процес у мистецькій школі: 
управління, взаємодія, оцінка якості; типові навчальні програми; особистість 
викладача у реалізації дистанційної форми навчання на прикладі Львівської 
музичної школи № 6 імені Богдана-Юрія Янівського).13.15-14.45 -  АНДРІЙ СТАШЕВСЬКИЙ (доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури, 
заслужений діяч мистецтв України, композитор] «Жанрово-стильові аспекти 
розвитку української баянної музики кінця 1940-х -  початку 1970-х років».14.45- 15.45 -  МАЙСТЕР-КЛАС кандидата мистецтвознавства, доцента 
кафедри народних інструментів, декана факультету музикознавства, композиції, 
вокалу та диригування Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, 
композитора ЯРОСЛАВА ОЛЕКСІВА (Львів).

16.00 -  АВТОРСЬКИЙ КОНЦЕРТ ПАВЛА ГІЛЬЧЕНКА та
ЯРОСЛАВА ОЛЕКСІВА (Львів) за участі: Павла Гільченка, Романа Пунейка, Миколи Синягівського, Артема Іщенка, Надії Паращук, Інструментального квартету: П. Гільченко (баян), Н. Паращук (баян), В. Паращук (цимбали), Т. Біжецький (бас-гітара).

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001699114946


Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Кафедра народних музичних інструментів та вокалу Факультет музичного мистецтва Академії мистецтв у Банській Бистриці (Словаччина) Всесвітня Конфедерація акордеоністів(«СопґейегаЦоп Mondiale de l ’Accordéon»)
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Спеціальність «Музичне мистецтво»

1 червня (середа) 2022платформа ZOOM (ID 398 985 1445)&online на Facebook (https://www.facebook.com/pro file.php?id=100001699114946)
10.00- 10.20 -  ОЛЕНА БЕРЕЗІНА (завідувачка відділом акордеону

Нововільнянськоїмузичної школи м. Вільнюс, заступник голови Вільнюського відділення 
Асоціації акордеоністів Литви, артист оркестру акордеоністів «Консона», Литва]  
«Робота з ансамблем: теорія, практика, перспективи».

10.20-12.00 -  МАРІЯ СТРЕНАЧІКОВА (Ph.D., PaedDr. Mgr., лекторка 
факультету музичного мистецтва Академії мистецтв у  Банській Бистриці, 
Словаччина] «Словацька акордеонна школа» (переклад Ігоря Влаха].

12.00- 14.00 -  МИХАЙЛО ВІГУЛА (педагог, гітарист-віртуоз, володар ордену 
Св. Георгія, двічі учасник Книги рекорду Гіннеса за найдовший гітарний концерт у  
світі, представник Львівської гітарної школи, композитор, м.Мішкольц, Угорщина] 
«Використання елементів "фінгер-стайлу" в репертуарі класичної гітари. 
Концерт авторської музики».

14.00- 15.00 -  ТЕТЯНА МАРКС (президент Асоціації австралійських 
акордеоністів, директор музичної школи в Сіднеї, Австралія] «Розвиток 
акордеонного мистецтва в Австралії. Концерт "Jaga Band"».

15.00- 16.00 -  ВАЛЕРІЙ ШАФЕТА (кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. І. Франка] «Творчість композиторів Львівщини для 
виконавських колективів за участі баяна-акордеона».

16.00- 16.45 -  НАТАЛІЯ СТОРОНСЬКА (кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. І. Франка] «Сучасні композитори Дрогобиччини на 
варті мистецького фронту України на прикладі творчості Володимира Салія».

16.45-17.30 -  ВОЛОДИМИР САЛІЙ (кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. І. Франка] «Сутність та зміст художніх образів, їх 
специфіка у мистецтві музики».

17.30-18.30 -  ВІТАЛІЙ ЗАЄЦЬ (кандидат мистецтвознавства, заступник 
декана факультету народних інструментів, доцент кафедри баяна і акордеона 
Національної музичної академії України ім. П. Чайковського, Київ] «Методологічні 
засади формування української народно-інструментальної виконавської школи».

https://www.facebook.com/pro

