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Міністерство освіти і науки України 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Київський національний університет культури і мистецтв 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» 

Студентське наукове товариство факультету музичного мистецтва КНУКіМ 

Рада молодих учених КНУКіМ 

 

 

 

Науково-практична інтернет-конференція 

«МУЗИЧНИЙ СВІТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

(до 300-річчя з дня народження видатного філософа, 
просвітителя, музиканта, поета)» 

м. Київ, 10 грудня 2022 р. 

 

 

 Додаток до листа Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і нау-

ки України  від № 06.09.2021 №22.1/10-2018 

  

 Програма науково-практичної інтернет-конференції «Музичний світ Григорія 

Сковороди (до 300-річчя з дня народження видатного філософа, просвітителя, музи-

канта, поета)». Київ: КНУКіМ, 2022. 8 с. 

 

 Тема наукових досліджень кафедри музичного мистецтва Київського національ-

ного університету культури і мистецтв:  0121U114303 «Музика в діалозі з сучасністю: 

освітні, мистецтвознавчі, культурологічні, педагогічні студії» (Термін реєстрації 

9.12.2021) 
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ОРГКОМІТЕТ 

ОРГАНІЗАТОРИ 

 

 Київський національний університет культури і мистецтв 

 

 

  

 Факультет музичного мистецтва Київського національного університету 

 культури і мистецтв 

 

 

 

АНДРІЙЧУК ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – заслужений працівник культури Ук-

раїни, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва, Київський національний уні-

верситет культури і мистецтв 

ПІСТУНОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА – доцент, заступник декана факультету му-

зичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв 

ТИЛИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – кандидат мистецтвознавства, старший ви-

кладач кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культу-

ри і мистецтв 

СІНЕЛЬНІКОВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат історичних на-

ук, доцент, заступник декана факультету музичного мистецтва, Київський націона-
льний університет культури і мистецтв 

 
СПІВОРГАНІЗАТОРИ 

 

 Приватний вищий навчальний заклад  
«Київський університет культури» 
 

 

Рада молодих учених Київського національного університету культури і мистецтв 

КРАВЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ –  аспірант ІІ  року навчання, спе-

ціальність 034 «Культурологія», асистент кафедри музичного мистецтва,  

заступник Голови РМУ КНУКіМ 

 

Студентське наукове товариство факультету музичного мистецтва Київського націо-

нального університету культури і мистецтв 

КЕРДАН КАТЕРИНА ЮРІЇВНА – здобувач ОС «Бакалавр» ІV року навчання 

ОПП Музичний фольклор  
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10 грудня (субота) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час Етап роботи конференції 

10.00-10.30 Реєстрація учасників конференції 

  
10.30-11.30 Робота з документами та електронними анкетами 

  
11.30-12.00 Початок роботи конференції 

  
12.00-14.00 Пленарне засідання на платформі «ZOOM» 

Код конференції: 787 545 8477 

Код доступу: 5DcFRY 

16.00-18.30 Ознайомлення з матеріалами конференції за тематичними на-

прямами: 

1. Музика як домінанта світосприйняття Григорія Сковороди. 

2. Музична спадщина Г. Сковороди. 

3. Твори Г. Сковороди в українській кобзарсько-лірницькій 

традиції. 

4. Вшанування Г. Сковороди в сучасній Україні. 

5. Теоретичні та історико-культурологічні аспекти музичного 
мистецтва. 



 5 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Модератор – Сінельнікова Валентина Володимирівна 

кандидат історичних наук, доцент 

 

ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович – академік НАН України, доктор філологіч-

них наук, професор, член Президії НАН України, директор Інституту літератури 

імені Тараса Шевченка НАН України, Голова товариства зав’язків з українцями за 

межами України «Україна-Світ»: «Поезія і філософія Г. Сковороди – злет україн-

ського бароко» 

 

ФІЛІПЧУК Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член Національної академії педагогічних наук України, академік Міжнародної сло-

в'янської академії імені Яна Амоса Коменського, член Центрального правління, пе-

рший заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шев-

ченка, громадсько-політичний діяч, народний депутат України II, III та VI скликань: 

«Україноцентризм у філософії життя Г. Сковороди» 

 
КИРИЛЕНКО Катерина Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри філософії і педагогіки, Київський національний університет ку-
льтури і мистецтв: «Традиції та новації шанування Григорія Сковороди як філо-
софа і музиканта у КНУКіМ» 
 

НЕВОЛОВ Василь Васильович – заслужений діяч мистецтв України, кандидат 

мистецтвознавства, професор, учений секретар, голова правління Київської міської 

організації ВГО Товариства «ЗНАННЯ» України: «Кордоцентризм Г. Сковороди» 

 
КУНДЕРЕВИЧ Олена Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент 
кафедри філософії і педагогіки, Київський національний університет культури і ми-
стецтв: «Музика і філософія: пошук шляхів гармонії» 
 

АНДРІЙЧУК Петро Олександрович – заслужений працівник культури України, 

доцент, доцент кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет 

культури і мистецтв: «Філософія Г. Сковороди у сучасному переосмисленні» 

 

ШОКАЛО Олександр Андрійович – есеїст, культурософ, сходознавець, перекла-

дач, публіцист, громадський діяч, член Національної спілки письменників України, 

засновник і головний редактор журналу: «Український світ»: науково-освітній 

портал «Григорій Савович Сковорода» 

 

ТИЛИК Ігор Володимирович – кандидат мистецтва, старший викладач кафедри 
музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв: 
«Екзистенціно-філософський феномен Г. Сковороди в проекції минулого і сучас-
ності» 
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ДОПОВІДІ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ НАПРЯМАМИ 

 

Модератор – Андрійчук Петро Олександрович 

заслужений працівник культури України, доцент 

 

БЕРЕЖНЮК Максим Павлович – асистент кафедри музичного мистецтва, 

Київський національний університет культури і мистецтв: « «De Libertate» – українсь-
ка музика про свободу» 

 

БОЙКО Вероніка Валеріївна – здобувач ОС «Бакалавр» IV року навчання, кафедри 

музичного мистецтва, ОПП «Бандура і кобзарське мистецтво», Київський національ-

ний університет культури і мистецтв: «Творчість Г. Сковороди та її значення в музи-

чному мистецтві»  

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства ЯНИЦЬКИЙ Тарас Йосипович 

 

ДЗЮБА Олег Андрійович – народний артист України, професор з/н кафедри музич-

ного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв: «Музика 
промовляє до душі нашої» 

 

ОСТАПЕНКО Лариса Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент ка-
федри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мис-
тецтв 

НАРОЖНА Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв: 
«Звернення до поезії Григорія Сковороди на прикладі пісні «Всякому місту» рок-
гурту «Alexis Machine»» 

 

ПЕРЦОВА Наталія Олександрівна – доцент кафедри музичного мистецтва, заслу-
жений працівник культури України, Київський національний університет культури і 
мистецтв 

ПЕРЦОВ Микита Олегович – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафе-
дри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв: 
«Твори Григорія Сковороди в контексті сучасної виконавської практики» 

 

СІНЕЛЬНІКОВА Валентина Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, 
доцент кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і 
мистецтв: «Сковородинознавчі розвідки Гната Хоткевича» 

 

СІНЕЛЬНІКОВ Іван Григорович – заслужений працівник культури України, до-
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цент, Київський національний університет культури і мистецтв: «Пісні на вірші Гри-
горія Сковороди в репертуарі Ніни Матвієнко» 

 

ТКАЧ Анна Андріївна – викладач кафедри музичного мистецтва, Київський націона-
льний університет культури і мистецтва: «Вплив усної народної творчості на літе-
ратурну спадщину Григорія Сковороди» 

 

ТОРМАХОВА Вероніка Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 
кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мисте-
цтва: «Сучасні музичні інтерпретації «Всякому місту звичай і права» Григорія 
Сковороди» 
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ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРЕДСТАВНИКИ ЯКИХ  

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

• Київський національний університет культури і мистецтв  

• Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України 

• Товариство зав’язків з українцями за межами України «Україна-Світ» 

• Національна академія педагогічних наук України 

• Міжнародна слов'янська академія імені Яна Амоса Коменського 

• Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

• Київська міська організація ВГО Товариства «ЗНАННЯ» України 

• Національна спілка письменників України 


