
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 
Центр українсько-європейського наукового співробітництва 

ГО «Українська хорова асоціація»  
 

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації 
 

«Хорова творчість та освіта:  
осмислення традицій, опанування новацій» 

 

22 травня – 2 липня 2023 року  

 

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні 
кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники 

закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, 
докторанти, аспіранти, студенти, педагогічні працівники, 

викладачі та концертмейстери закладів мистецької освіти всіх 
рівнів та всі охочі, хто цікавиться інноваціями  

в сучасній хоровій творчості й освіті. 
 

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена 
із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до 
організації навчання дорослих, досягнень психолого-
педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на 
розвиток та удосконалення юридичної, музичної психолого-
педагогічної, комунікативної, хорознавчої, інформаційно-
комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і 
навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного 
розвитку для підвищення ефективності професійного 
спілкування та здійснення педагогічної діяльності. 

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат 
та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній 
формі. 



 
 

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS 
(180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 
6 робочих тижнів. Здійснюється відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі 
питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників». 

 Члени організаційного комітету 
Олександр Леонідович ОЛІЙНИК – кандидат 

мистецтвознавства, професор, народний артист України, ректор 
Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової; 

Олександра Іванівна САМОЙЛЕНКО – доктор 
мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи 
Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової; 

Євгенія Миколаївна БОНДАР – доктор мистецтвознавства, 
професор, заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри 
хорового диригування Одеської національної музичної академії 
імені А.В. Нежданової; 

Сергій Миколайович САВЕНКО – кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування 
Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, 
голова ГО «Українська хорова асоціація». 

 

 У межах заходу передбачено проведення восьми 
онлайн-лекцій / майстер-класів на платформі ZOOM 
 

22 травня о 10:00 відбудеться лекція на 
тему «Хорова школа в системі мистецької 
освіти: фахова підготовка, виклики та 
тренди». Спікер – Бондар Євгенія 
Миколаївна, доктор мистецтвознавства, 
професор, заслужений діяч мистецтв 
України, завідувач кафедри хорового 
диригування Одеської національної музичної 
академії імені А.В. Нежданової, керівник 

дитячо-юнацького хору «Solo musica» студії педагогічної 
практики Одеської національної музичної академії імені 
А.В. Нежданової.  



 
 

25 травня о 10:00 відбудеться лекція на 
тему «Європейська система хорової освіти та 
особливості працевлаштування». Спікер – 
Гельготієне Раса, доцент Литовської академії 
музики та танцю, керівник хорів «Pro musica», 
«Virgo», «Gaudeamus» Вільнюського 
державного університету, президент 
Литовської хорової спілки.  

27 травня о 10:00 відбудеться лекція на 
тему «Стратегія комунікації в хоровому 
виконавстві: маркетинговий аспект». 
Спікер – Фартушка Олексій Дмитрович, 
доктор філософії, старший викладач кафедри 
хорового та оперно-симфонічного 
диригування, в.о. декана виконавсько-
музикознавчого факультету Харківського 

національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, 
керівник народного художнього колективу хору «Весняні голоси» 
Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості.  

29 травня о 10:00 відбудеться майстер-
клас на тему «Оперні сцени у класі з хорового 
диригування». Спікер – Регрут Валерій 
Йосипович, кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри хорового диригування 
Одеської національної музичної академії 
імені А.В. Нежданової, керівник студентського 
хору, головний хормейстер Одеського 
національного театру опери та балету. 

30 травня о 10:00 відбудеться лекція на 
тему «Артист хору музичного театру: грані 
творчості». Спікер – Савенко Сергій 
Миколайович, кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри хорового диригування 
Одеської національної музичної академії 
імені А.В. Нежданової, головний хормейстер 
Одеського академічного театру музичної 

комедії імені Михайла Водяного, голова ГО «Українська хорова 
асоціація».  



 
 

05 червня о 10:00 відбудеться майстер-
клас на тему «Дитячі та юнацькі дівочі 
хори: специфіка роботи на сучасному етапі 
(на прикладі роботи з камерним дівочим 
хором Київського державного музичного 
ліцею імені М.В. Лисенка)». Спікер – Пучко-
Колесник Юлія Віталіївна, кандидат 
мистецтвознавства, професор кафедри 
хорового диригування Національної музичної академії України 
імені П.І. Чайковського, заслужений діяч мистецтв України, 
керівник камерного дівочого хору Київського державного 
музичного ліцею імені М.В. Лисенка.  

 

07 червня о 10:00 відбудеться майстер-
клас на тему «Студентський хор: від вступу 
до випуску». Спікер – Шпак Галина Сергіївна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри хорового диригування Одеської 
національної музичної академії імені 
А.В. Нежданової, керівник студентського 
хору, художній керівник аматорського 
жіночого хору «Оріана», лауреат премії імені 

М.В. Лисенка, голова Всеукраїнського хорового товариства імені 
Миколи Леонтовича Одеського обласного відділення 
Національної всеукраїнської музичної спілки. 

 

09 червня о 10:00 відбудеться майстер-
клас на тему «Хор хлопчиків: репертуар, 
репетиції, результат». Спікер – Толмачов 
Рубен Владиславович, доцент кафедри 
хорового диригування Національної 
музичної академії України імені 
П.І. Чайковського та Інституту музики імені 
Р.М. Глієра, заслужений артист України, 
художній керівник вокального секстету 
«МЕНСАУНД», художній керівник Народної хорової капели 
хлопчиків та юнаків «Дзвіночок», керівник Всеукраїнського 
методичного об’єднання хормейстерів «Тоніка».   

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім 
учасникам після сплати внеску за участь. Онлайн-лекції 
будуть збережені. 

 



 
 

 Порядок реєстрації 
Форма участі – дистанційна. 
Учасникам необхідно до 19 травня 2023 року (включно): 
1) заповнити заявку; 
2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату 

організаційного внеску (координатор надішле Вам реквізити 
після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу 
advanced_training@cuesc.org.ua. 

Зверніть, будь ласка, увагу! 
З 22 травня по 2 липня 2023 року (включно), а саме 

впродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на 
електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези 
науково-методичної доповіді. 

Тема листа: Підвищення кваліфікації з хорової творчості. 
 

 Академічна доброчесність 
Організаційний комітет всеукраїнського науково-

педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне 
якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези 
доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою 
програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської 
компанії Plagiat.pl. 

 
 Організаційний внесок 

1. Організаційний внесок учасника становить 800 грн.  
Для членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 600 грн 
(ознайомитися з інформацією про те, як стати членом ЦУЄНС, 
можна за посиланням). В організаційний внесок входить 
відшкодування витрат за редагування та верстку збірника тез, 
підготовку сертифікатів. 

2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації 
одноосібне. Сплата внеску за тези, написані у співавторстві, 
здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство. 

3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після 
заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за 
наданими реквізитами та відправити копію квитанції 
координаторові. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdinJZ45X7v5n0kdTEHq3ykITkVXaRwFx0N79eFBx195tiCWQ/viewform
mailto:advanced_training@cuesc.org.ua
mailto:advanced_training@cuesc.org.ua
https://strikeplagiarism.com/uk/
https://plagiat.pl/
https://cuesc.org.ua/nabuttya-chlenstva/


 
 

4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати 
будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в 
заявці, після 18 серпня 2023 року. 

 
 Заборона використання наукових праць країни-

окупанта 
Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей 

приймаються виключно українською та англійською мовами! 
Забороняється цитування в тексті та внесення до 
бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською 
мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо 
вони опубліковані на території росії та білорусі. 

 

 Вимоги до тез науково-методичних доповідей 
Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А4 в текстовому редакторі 

Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; 
міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 
см; поля – 2 см. 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: 
назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та 
ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене 
звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст. 

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до 
прізвища та ініціалів учасника стажування (наприклад: 
Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція). 

Використана література (без повторів) оформлюється 
наприкінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням 
розробленого у 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті 
виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них 
порядкового номера джерела за списком та через кому – номера 
сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26]. 

Мова тез доповідей: українська, англійська. 
 

  

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf


 
 

 Зразок тез доповіді 

Сучасні системи підготовки професійних 
трубачів у вищих музичних закладах Італії 

 
Вакалюк П. В. 

кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри виконавського мистецтва 

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

м. Івано-Франківськ, Україна 
 
У 1999 році італійським парламентом був прийнятий закон 

(№ 508/1999), спрямований на реформування вищих мистецьких 
закладів Італії, зокрема і музичних [1]. 

<…> 
 

Література: 
1. Legge 21 Dicembre 1999, n. 508. Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 

gen. 2000. 
 

 Контакти 

Центр українсько-європейського наукового співробітництва 
 
Контактна особа: Лящова Анастасія 
Олександрівна – координаторка всеукраїнського 
науково-педагогічного підвищення кваліфікації. 
Телефон: + 38 (095) 653 40 42 
Email: advanced_training@cuesc.org.ua 
Електронна сторінка: cuesc.org.ua 
Facebook: facebook.com/cuescinfo 
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo 
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http://www.cuesc.org.ua/
https://www.facebook.com/cuescinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCu4akUz9RyclGddvWrAh5pQ

