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89. Лабан Т.Й. – викл. кафедри хореографії РДГУ – Значення 

творчості Джека Коула в сучасному хореографічному процесі  

90. Літвін Д.А. – магістрант спец. «Естрадний спів» СНУ ім. Лесі 
Українки – Сучасна музична культура: тенденції розвитку  

91. Сидорук С.В. – бакалавр спец. «Естрадний спів» СНУ ім. Лесі 
Українки – Творча діяльність українського гурту Бум Бокс  

92. Забута Б.І. – композитор, художній керівник ансамблю «Срібна 
терція», концертмейстер кафедри хореографії РДГУ – Оригінальні 

мистецькі колективи України в добу загального занепаду 

духовності 

93. Петлій С.В. – магістрантка спец. «Музичне мистецтво» НМАУ 
ім. П.Чайковського – Конкурси як форма самореалізації молоді у 

музичному просторі 

94. Кухарук А.О. – бакалавр спец. «Хорове диригування» СНУ ім. Лесі 
Українки – Вокально-хорова творчість Левка Ревуцького  

95. Чернета Т.О. – канд. мистецтв., доц. Інституту мистецтв 
Київського ун-ту ім. Б. Грінченка – Бандура у Дніпропетровській 

філармонії: історія і сучасність 

96. Маринчук В.С. – студ. спец. «Естрадний спів» СНУ ім. Лесі 
Українки – Вокальна творчість Віктора Тиможинського 

97. Гриб І.О. – бакалавр спец. «Естрадний спів» СНУ ім. Лесі Українки – 
Олег Скрипка у просторі сучасної української культури 

98. Плита О.В. – бакалавр спец. «Естрадний спів» СНУ ім. Лесі 
Українки – Тіна Кароль: до характеристики творчого портрету 

99. Куцик М.Б. – бакалавр спец. «Естрадний спів» СНУ ім. Лесі 
Українки – Творчий портрет Дмитра Монатика 

100. Крук О.В. – бакалавр спец. «Естрадний спів» СНУ ім. Лесі 
Українки – Василь Мойсіюк як оригінальна мистецька 

особистість Волині 

101. Даниленко М.П. – викл. Дубенського коледжу РДГУ – Творчість 

І.Марчука як презентація життєвої філософії митця 

102. Корнішева Т.Л. – доц., заступник декана факультету культури і 
мистецтв Херсонського держ. ун-ту – Творчі аспекти у 

виконавській практиці хорового диригента: на прикладі 

діяльності сучасних українських митців  

103. Антонова-Колесник К.А. – аспірантка НАКККіМ – Мистецькі 

заходи Музею Миколи Лисенка в Києві як продовження традицій 

діяльності композитора  

104. Дзундза Р.М. – аспірант Прикарпатського нац. ун-ту ім. 
В.Стефаника – Постать М.Лисенка в контексті проблем 

ідентичності 

105. Олійник О. – канд. мистецтв., доц. ЛНМА ім. М.Лисенка – 


