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16-17 ГРУДНЯ 2022  

 

ІІ МІЖНАРОДНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ, МЕТОДИКИ І ПРАКТИКИ 

ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН  

ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНОГО ЦИКЛУ» 

 

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ: 

105-річчю заснування Харківського національного університету мистецтв  

імені І. П. Котляревського   

105-річчю теоретико-композиторського факультету 

115-річчю від Дня народження Дмитра КЛЕБАНОВА 

100-річчю від Дня народження Тараса КРАВЦОВА 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо до співпраці у межах проведення ІІ МІЖНАРОДНОГО 

КРУГЛОГО СТОЛУ з актуальних питань викладання музичних дисциплін 

історико-теоретичного циклу для здобувачів вищої та середньої фахової освіти 

за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво», що присвячений чотирьом 

визначним ювілейним датам – 105-річчю заснування ХНУМ 

імені І.П. Котляревського та його найстарішого теоретико-композиторського 

факультету, пам’яті корифеїв харківської композиторської та музикознавчої 
шкіл, видатних педагогів Дмитра КЛЕБАНОВА, Тараса КРАВЦОВА. 

  



До участі у роботі КРУГЛОГО СТОЛУ запрошуються викладачі 

закладів мистецької освіти усіх рівнів.  

Форми участі у КРУГЛОГО СТОЛУ – доповідь/презентація в онлайн-

форматі до 15 хвилин. Дискусія до 10 хвилин. 

Платформа для дистанційного проведення буде подана у програмі 

заходу. 

Під час конференції планується проведення майстер-класів, дискусійних 

платформ, презентацій науково-методичних, нотних видань, нових авторських 

опусів, концертних програм із творів композиторів Харкова. 
 

Учасники КРУГЛОГО СТОЛУ отримують сертифікат підвищення 

кваліфікації (15 год., 0,5 кредитів ECTS).  

____________________________________________________________________ 

 

Бажаючі можуть долучитись до збору коштів на відновлення пошкодженої 
будівлі Харківського національного університету мистецтв імені 
І. П. Котляревського. 

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«МИСТЕЦЬКИЙ АЛЬЯНС» ДЛЯ ДОПОМОГИ ХНУМ 

І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО: 

 

Поточний рахунок UA763204780000026009924904274  

Отримувач платежу Благодійна організація «Благодійний фонд 

«Мистецький альянс»  

ЄДРПОУ 44226299  

Банк отримувача АБ «Укргазбанк» МФО банку 320478 

Призначення платежу – Благодійні внески (ІІ Міжнародний Круглий стіл  

«Актуальні питання методології, методики і практики викладання 

музичних дисциплін історико-теоретичного циклу»). 

____________________________________________________________________ 

ЗАЯВКУ на участь у КРУГЛОМУ СТОЛІ українською мовою (із 
вказівкою у темі листа ПІБ учасника) просимо надсилати до 12 грудня 2022 

року в електронній формі на адресу оргкомітету bogatyrev_conf@ukr.net, 

указавши у темі листа прізвище учасника.  
У ЗАЯВЦІ вказати:  

- прізвище, ім’я, по батькові; 
- місце роботи, посаду;  

- за наявності – науковий ступінь, вчене звання; 

- контакти;  

- тему доповіді.   



Координатори КРУГЛОГО СТОЛУ:  

 

АЛЕКСАНДРОВА Оксана – в.о. завідувача кафедри теорії музики, доктор 

мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії музики; 

БОРИСЕНКО Марія – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 
кафедри теорії музики; 

КАШИРЦЕВ Руслан – доктор філософії, викладач кафедри композиції та 
інструментування, кафедри теорії музики; 

РУДЬ Поліна – кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри теорії 
музики; 

САВЧЕНКО Ганна – в.о. завідувача кафедри композиції та 
інструментування, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри 

композиції та інструментування; 

БОГАТИРЬОВ Володимир– аспірант кафедри теорії музики, викладач 

кафедри композиції та інструментування;  

ПАЛАЧОВА Катерина– аспірант кафедри інтерпретології та аналізу 

музики, викладач кафедри композиції та інструментування. 

 

КОНТАКТИ: 

 

+38 (050) 969-29-59 – АЛЕКСАНДРОВА О.О. 

+38 (099) 553-04-85 – САВЧЕНКО Г.С. 

+38 (096) 779-95-39; +38 (050) 150-98-16 – БОРИСЕНКО М.Ю. 

+38 (096) 002-25-11; +38 (066) 270-93-92 – РУДЬ П.В. 

  

bogatyrev_conf@ukr.net 


