
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ 
ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИ ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ:
РЕАЛІЇ, ПРОГНОЗИ, СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ»

(у форматі відеоконференції)
ДО ДНЯ НАУКИ В УКРАЇНІ

ПРОГРАМА

22-23 травня 2021 року

ХАРКІВ



КООРДИНАТОРИ КРУГЛОГО СТОЛУ:

Копелюк Олег Олексійович – голова Ради молодих вчених Харківського 
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, заступник 
голови Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації 
з питань культури та мистецтв, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
спеціального фортепіано Харківського національного університету мистецтв 
імені І. П. Котляревського
Кучеренко Станіслав Ігорович – перший заступник голови Ради молодих 
вчених Ради молодих вчених Харківського національного університету мистецтв 
імені І. П. Котляревського, кандидат мистецтвознавства, старший викладач 
кафедри камерного ансамблю Харківського національного університету мистецтв 
імені І. П. Котляревського
Жалєйко Дар’я Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач 
кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського



ОРГКОМІТЕТ: 

Говорухіна Наталія Олегівна – в. о. ректора Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського, професор, кандидат 
мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України
Жданько Андрій Миколайович – проректор з наукової роботи Харківського 
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, професор, 
кандидат мистецтвознавства
Шаповалова Людмила Володмирівна – професор, доктор мистецтвознавства, 
завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського.
Копелюк Олег Олексійович – голова Ради молодих вчених Харківського 
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, заступник 
голови Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації 
з питань культури та мистецтв, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
спеціального фортепіано Харківського національного університету мистецтв 
імені І. П. Котляревського
Ніколаєвська Юлія Вікторівна – доктор мистецтвознавства, доцент кафедри 
інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету 
мистецтв імені І. П. Котляревського
Сухленко Ірина Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
спеціального фортепіано, доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики 
Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

22.05
субота

10:30 ВІДКРИТТЯ. ПРИВІТАННЯ ТА ВСТУПНЕ СЛОВО
https://us02web.zoom.us/j/82771506732?pwd=aUVBajBpSlJWdDB
xM0dlclRFdUk1dz09

Идентифікатор конференції: 827 7150 6732 
Код доступу: 133006

10:45-12.00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
https://us02web.zoom.us/j/82771506732?pwd=aUVBajBpSlJWdDB
xM0dlclRFdUk1dz09

Идентифікатор конференції: 827 7150 6732 

Код доступу: 133006 
12:00-16:00 ВИСТУПИ. ДЕНЬ ПЕРШИЙ

https://us02web.zoom.us/j/82771506732?pwd=aUVBajBpSlJWdDB
xM0dlclRFdUk1dz09

Идентифікатор конференції: 827 7150 6732 
Код доступу: 133006

23.05
неділя

10:00-11:00 ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ ОЛЬГИ СКУРАТОВСЬКОЇ 
https://us02web.zoom.us/j/84482575500?pwd=STVUeEVnWVVmc
2I0QjF4R2ZqSXROdz09
Идентифікатор конференції: 844 8257 5500 
Код доступу: 931520

11:00-16:00 ВИСТУПИ. ДЕНЬ ДРУГИЙ
https://us02web.zoom.us/j/84482575500?pwd=STVUeEVnWVVmc
2I0QjF4R2ZqSXROdz09
Идентифікатор конференції: 844 8257 5500 
Код доступу: 931520



22 травня (субота) 10:30-12:00

Відкриття І Всеукраїнського круглого столу
«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ:

РЕАЛІЇ, ПРОГНОЗИ, СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ»

Привітання та вступне слово:

ГОВОРУХІНОЇ Наталії Олегівни, в. о. ректора Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського, професора, кандидата 
мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв України

ЖДАНЬКА Андрія Миколайовича, проректора з наукової роботи Харківського 
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, професора, 
кандидат мистецтвознавства

КОПЕЛЮКА Олега Олексійовича, голови Ради молодих вчених Харківського 
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, заступника 
голови Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації 
з питань культури та мистецтв, кандидата мистецтвознавства, доцента 
кафедри спеціального фортепіано Харківського національного університету 
мистецтв імені І. П. Котляревського



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:

Дистанційна освіта в мистецькій освіті: можливості та перспективи
БРИЛЬ Марина Миколаївна, директор Державного науково-методичного 
центру змісту культурно-мистецької освіти, кандидат психологічних 
наук, доцент Київського національного університету культури і мистецтв, 
заслужений працівник культури України

Роль мистецтва та науки у формуванні історичної свідомості сучасного 
фахівція

ШАПОВАЛОВА Людмила Володимирівна, доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського 
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського

Якість вищої освіти та інформаційне забезпечення в період пандемії
ХІЛЬ Олена Михайлівна, проректор з науково-педагогічної роботи та 
інформаційно-інноваційної діяльності, кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової

Маркетинг в музичній ідустрії: реалії сьогодення
МАНДИЧ Олександра Валеріївна, голова Ради молодих вчених при 
Харківській обласній державній адміністрації, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікаційХарківського 
національного технічного університету сільського господарства імені 
П. Василенка



12:00-16:00
ВИСТУПИ СПІКЕРІВ

Модератори:
Чернявська М. С., кандидат мистецтвознавства,

професор кафедри спеціального фортепіано
ХНУМ імені І. П. Котляревского, вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради
ХНУМ імені І. П. Котляревського

Копелюк О. О., голова Ради молодих вчених
ХНУМ імені І. П. Котляревського, заступник голови

Ради молодих вчених при ХОДА з питань культури та 
мистецтв, кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри спеціального фортепіано

ХНУМ імені І. П. Котляревського
Тех. модератор:

Кучеренко С. І., перший заступник голови
Ради молодих вчених ХНУМ імені І. П. Котляревського,

кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри камерного ансамблю

ХНУМ імені І. П. Котляревського

Пандемія: втрачені та здобуті можливості
ЧЕРНЯВСЬКА Маріанна Станіславівна, кандидат мистецтвознавства, 
професор кафедри спеціального фортепіано ХНУМ імені І. П. Котляревского, 
вчений секретар Спеціалізованої вченої ради ХНУМ імені І. П. Котляревського 
(м. Харків)

Проектні технології у дистанційному навчанні магістрантів вищого 
навчального закладу

ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО Олена Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, 
доцент, доцент кафедри історії української музики та музичної 
фольклористики Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського (м. Київ)

Інтенціональна структура художнього фортепіанного виконавського 
дискурсу

ЄРГІЄВА Катерина Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової (м. Одеса)

Сучасна мистецька освіта: традиції і виклики сьогодення (доктор 
філософії vs доктор мистецтва)

РИНДЕНКО Оксана Валеріївна, кандидат мистецтвознавства, професор 
кафедри спеціального фортепіано Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського, заступник декана фортепіанного факультету 
(м. Київ)



Педагогічні технології в мистецькій освіті
ПОЛУБОЯРІНА Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувачка кафедри теорії та методики мистецької освіти Харківського 
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (м. Харків)

Діяльність мистецьких шкіл на Полтавщині в умовах реформи: 
виклики та перспективи

БОГОДИСТА Ліна Вікторівна, директор Полтавського обласного 
методичного кабінету навчальних закладів мистецтва та культури 
(м. Полтава)

Способи подолання емоційного вигорання педагогів засобами арт-
терапії

КОРОЛЬ Оксана Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтв 
Львівського національного університету імені І. Франка (м. Львів)

Мотиваційні чинники у навчанні музикантів
СТАРОВОЙТ Тетяна Павлівна, доцент кафедри психології 
Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут», голова Ради молоди вчених НАУ імені 
М. Є. Жуковського (м. Харків)

Культурологічні виміри музики Нового часу 
ВЛАСЕНКО Ірина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної 
підготовки Криворізького державного педагогічного університету 
(м. Кривий Ріг)

Особливості формування вокальних навичок в умовах дистанційного 
навчання

ГІГОЛАЄВА-ЮРЧЕНКО Вікторія Олександрівна, кандидат 
мистецтвознавства, старший викладач кафедри хорового диригування 
та академічного співу Харківської державної академії культури (м. Харків)

Теоретична складова підготовки студента до онлайн уроків в 
концертмейстерському класі

ЛИПЕЦЬКА Марія Любомирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії 
імені М. В. Лисенка (м. Львів)

Онлайн заходи Ради молодих вчених Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського: діяльність в період 
пандемії

КОПЕЛЮК Олег Олексійович, голова Ради молодих вчених Харківського 
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, 
заступник голови Ради молодих вчених при Харківській обласній 



державній адміністрації з питань культури та мистецтв, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри спеціального фортепіано Харківського 
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (м. Харків)

Сучасний вимір камералістики: ювілейний рік Бетховена у Львові
ДИКА Ніна Орестівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
камерного ансамблю та квартету, доцент кафедри загального та 
спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії 
імені М. В. Лисенка (м. Львів)

Фахова підготовка студентів музичного коледжу в умовах цифрового 
творчого середовища

СУХОВЕРСЬКИЙ Володимир Михайлович, заслужений діяч мистецтв 
України, доцент Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка, викладач-методист, секретар Національної Всеукраїнської 
Музичної Спілки, голова обласного методичного об’єднання викладачів 
мистецьких шкіл, директор Чернігівського фахового музичного коледжу 
імені Л. М. Ревуцького (м. Чернігів)



23 травня (неділя) 10:00-11:00

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ
викладача-музикознавця, завідувача теоретичним відділом

Дитячої музичної школи №6 імені В. Скуратовського (м. Дніпро)

ОЛЬГИ СКУРАТОВСЬКОЇ

«МУЗИ ВОДЯТЬ ХОРОВОД»

11:00-16:00

ВИСТУПИ СПІКЕРІВ

Модератор:
Копелюк О. О., голова Ради молодих вчених

ХНУМ імені І. П. Котляревського, заступник голови
Ради молодих вчених при ХОДА з питань культури та 

мистецтв, кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри спеціального фортепіано

ХНУМ імені І. П. Котляревського
Тех. модератор:

Кучеренко С. І., перший заступник голови
Ради молодих вчених ХНУМ імені І. П. Котляревського,

кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри камерного ансамблю

ХНУМ імені І. П. Котляревського

Менеджмент в сфері сучасної академічної музики в Україні: завдання та 
виклики

ПІРІЄВ Олександр Валерійович, головний редактор Головної редакції 
музичних та мистецьких передач Радіо «Культура», генеральний менеджер 
Національної концертної агенція «UKR Artists», Засновник Національного 
порталу академічної музики «Music-review Ukraine» (м. Київ)

Персональний досвід композитора-виконавця-викладача в умовах пандемії
БЕЗБОРОДЬКО Олег Анатолійович, композитор, піаніст, кандидат 
мистецтвознавства, доцент, професор кафедри спеціального фортепіано 
№ 1 Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, член 
національної спілки композиторів України (м. Київ)



Особливості проведення уроків з концертмейстерського класу в умовах 
онлайн режиму

БАССА Оксана Михайлівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії 
імені М. В. Лисенка (м. Львів) 

Професійне середовище як визначальний фактор формування музиканта
ЛЯХОВИЧ Артем Володимирович, кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри академічного виконавства та музикознавства Київської 
муніципальної академії імені Р. М. Глієра (м. Київ)

Практика реалізації власних освітніх програм закладом мистецької освіти: 
питання та відповіді

ГАХ Лариса Миколаївна, директор Маріупольської спеціалізованої музичної 
школи (м. Маріуполь)

«Музика для малюків» як засіб музичного розвитку онлайн та оффлайн 
КОМЛІКОВА Анастасія Вікторівна, композитор, кандидат 
мистецтвознавства, член національної спілки композиторів України 
(м. Київ)

Відеозапис в освітньому процесі. Нове, чи добре забуте старе?
ХОВЗУН Богдан Петрович, директор Львівської музичної школи № 6 імені 
Б.-Ю. Янівського (м. Львів)

Інновації в сучасних бібліотеках музичних коледжів
КУРДІНА Надія Леонідівна, бібліотекар Сєвєродонецького фахового 
коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» (м. Сєвєродонецьк)

Збереження взаємозв’язку «вчитель-учень – учень-вчитель» крізь екран 
монітору та в житті

ПАРЕНАГО Тетяна Василівна, директор Конотопської дитячої музичної 
школи № 2, старший викладач, викладач вищої категорії  (м. Конотоп)

Форми та методи організації навчального процесу та творчих заходів в 
мистецькій школі під час карантину: від задуму до реалізації

СТОЛЯРОВА Лариса Вікторівна, директор Дитячої музичної школи № 5 
(м. Миколаїв)

Організація дистанційного навчання та запровадження нових сучасних 
технологій на прикладі Дитячої школи мистецтв № 5 імені І. О. Дунаєвського

КРАВЧУК Оксана Вікторівна, директор Дитячої школи мистецтв № 5 
імені І. О. Дунаєвського, викладач-методист (м. Харків)

Використання проєктної технології у фортепіанній підготовці учнів 
дитячої музичної школи

ПАВЛЕНКО Олена Василівна, викладач-методист по класу фортепіано 



Переяславської мистецької школи імені П. Сениці (м. Переяслав)
Авторський навчально-пізнавальний відео-проект «AnnaUa_music_cup»

УТІНА Анна Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, завідувач 
відділом музично-теоретичних дисциплін Костянтинівської школи 
мистецтв (м. Костянтинівка)

Затримання будь-якого розвитку дитини під час навчання гри на скрипці 
на дистанційному рівні 

ШЕВЧЕНКО Олександр Семенович, викладач скрипки Дитячої музичної 
школи № 13 (м. Київ)

На порозі нової дидактики: досвід використання змішаного навчання в 
мистецькій освіті 

ПАРШИНА Ольга Валеріївна, завідувач театрально-хореографічним 
відділом Мистецької школи №  1 Краматорської міської ради, 
викладач театральних дисциплін (м. Краматорськ)

Перший досвід дистанційного навчання в мистецькій школі. Проблеми і 
виклики

ВАСИЛЬЄВА Любов Іванівна, завідувач фортепіанним відділом Дитячої 
музичної школи №  5 імені М. Римського-Корсакова», викладач 
вищої категорії (м. Харків)


