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Програма 

Вступне слово  – голова циклової комісії музики і хореографії Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Романова Тетяна Вадимівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

 

Виступи учасників 

 
Міждисциплінарний науковий простір: реалізація інноваційного концепту 

мистецької освіти  

 

Степанова Людмила Павлівна 

старший викладач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і 

диригування НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 

«Особливості педагогічної взаємодії в процесі творчого розвитку учнів 

мистецьких шкіл» 

 

Кацалап Олена Вікторівна  
старший викладач кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка  

«Творча особистість української співачки Зої Гайдай: джерелознавчий аспект 

дослідження» 

 

Савченко-Шлапак Юлія Олександрівна  
викладач кафедри  кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка  

«Вокально-ансамблеве виконавство як вид творчої взаємодії керівника 

вокального ансамблю з колективом» 

 

Грушанська Дар'я 

студентка IV курсу факультету мистецтв ім. А. Авдієвського  

НПУ ім. М.П. Драгоманова 

«Формування інтересу учнів-підлітків до вивчення творчої спадщини  сучасних 

українських композиторів на уроках музичного мистецтва» 

Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

мистецтва та фортепіанного виконавства НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Мельник Ольга Петрівна 

 

Пашинська Ліліана 

студентка I курсу магістратури факультету мистецтв ім. А. Авдієвського  

НПУ ім. М.П. Драгоманова 

«Формування інтересу підлітків до класичної музики». 

Науковий керівник  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

мистецтва та фортепіанного виконавства НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Мельник Ольга Петрівна 



Процишина Ольга   

аспірантка II курсу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка  

«Формування методичної компетентності майбутнього викладача мистецької 

школи як науково-педагогічна проблема» 

Науковий керівник   - кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету 

імені Бориса Грінченка  

Мережко Юлія Валеріївна 

 

Історичний досвід професійної мистецької освіти і художньої культури 

 

Іваненко Марта 

студентка III курсу Фахового коледжу «Універсум» спеціальності 

«Музичне мистецтво» 

«Мрійник, музикант, учитель  - Богодар Которович» 

Науковий керівник  - викладач Фахового коледжу «Універсум» 

Лящова Ганна Петрівна 

 

Потапко Юлія 

студентка I курсу Фахового коледжу «Універсум» спеціальності 

«Музичне мистецтво» 

«Формування вокально-хорових навичок у дошкільників» 

Науковий керівник   - кандидат педагогічних наук,  

викладач  Фахового коледжу «Універсум»  

Теряєва Лариса Анатоліївна 

    

Італьяно Моніка  

студентка III курсу Фахового коледжу «Універсум  спеціальності 

«Музичне мистецтво» 

«Застосування методів ( технологій) для формування вокально-хорових навичок 

у дітей»  

Науковий керівник   - кандидат педагогічних наук,  

викладач  Фахового коледжу «Універсум»  

Теряєва Лариса Анатоліївна  

       

Нащанська Єлизавета  

студентка I курсу Фахового коледжу «Універсум», спеціальності 

«Музичне мистецтво».  

«Становлення  українського фольклору на початку XX століття» 

Науковий керівник    - викладач  Фахового коледжу «Універсум» 

Алієва Єльміра Шаігівна 

 

 

 



Кондратюк Валентина 

студентка I курсу Фахового коледжу «Універсум», спеціальності 

«Музичне мистецтво» 

«Використання українського фольклору   у творчості професійних та 

аматорських колективів»   

Науковий керівник    - викладач  Фахового коледжу «Універсум» 

Алієва Єльміра Шаігівна 

 
Іваненко Марія,  Іваненко Марта 

студентки III курсу Фахового коледжу «Універсум», спеціальності 

«Музичне мистецтво».  

«Вікові особливості музичного розвитку дітей дошкільного віку»  

Науковий керівник   - кандидат педагогічних наук, викладач  Фахового 

коледжу «Універсум»  

Кифенко Анна Миколаївна  

    

 

ОРГКОМІТЕТ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ  

 

Романова Тетяна Вадимівна – голова циклової комісії музики і хореографії, 

спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

Мережко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

 

Мельник Ольга Петрівна - кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства НПУ ім. М.П. Драгоманова 

 

Кифенко Анна Миколаївна - кандидат педагогічних наук, викладач  Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

 

 

 


