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Студентське наукове товариство факультету музичного мистецтва КНУКіМ 

Рада молодих учених КНУКіМ 

 

 

 

Науково-практична інтернет-конференція 

«ГНАТ ХОТКЕВИЧ – УНІВЕРСАЛЬНИЙ  
МИТЕЦЬ СОБОРНИЦЬКОГО ДУХУ  

(до 145-річчя з дня народження)» 
 

м. Київ, 16 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 «Гнат Хоткевич – універса-

льний митець соборницького духу (до 145-річчя з дня народження)». 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 

 

 

 

БРОЯКО НАДІЯ БОГДАНІВНА – заслужений діяч мистецтва України, канди-
дат мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва 
 

ДОРОФЄЄВА ВЕРОНІКА ЮРІЇВНА – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

доцент кафедри музичного мистецтва  

 
ЄСИПОК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ –  народний артист України, до-
цент, професор кафедри музичного мистецтва  
 

ПІСТУНОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА – доцент, заступник декана факультету 

музичного мистецтва  

 

СІНЕЛЬНІКОВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат історичних 

наук, доцент, заступник декана факультету музичного мистецтва 

 
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 

ТЕРЕЩЕНКО ІВАН ВІКТОРОВИЧ – здобувач ОС «Бакалавр» ІІ року навчання 

ОПП Бандура і кобзарське мистецтво 
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16 грудня (п’ятниця) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час Етап роботи конференції 

10.00-11.00 Реєстрація учасників конференції 

  
11.00-12.00 Робота з документами та електронними анкетами 

  
12.00-12.30 Початок роботи конференції 

  
12.30-14.30 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: 

 Бандурна творчість Г. Хоткевича. 

 Музична спадщина Г. Хоткевича. 

 Г. Хоткевич – педагог. 

 Г. Хоткевич – громадській діяч та літератор.  

 Вшанування Г. Хоткевича в сучасній Україні. 

 Теоретичні та історико-культурологічні аспекти музично-

го мистецтва  



 5 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Модератор – ЄСИПОК Володимир Миколайович 
(народний артист України, доцент) 

 

ЄСИПОК Володимир Миколайович – народний артист України, голова Націона-

льної спілки кобзарів України, професор кафедри музичного мистецтва, Київський 

національний університет культури і мистецтв: «Хоткевич – музикант» 

 

НОВИЦЬКИЙ Костянтин Георгійович – заслужений артист України, професор 

кафедри народних інструментів, Національна музична академія України ім. П. І. 

Чайковського: «Громадсько-музична діяльність Г. Хоткевича, як передумова коб-

зарського мистецтва» 

 

ЧОРНОГУЗ Ярослав Олегович – поет, журналіст, кобзар-бандурист, член Всеук-

раїнської спілки кобзарів, соліст Національної заслуженої капели бандуристів Украї-

ни ім. Г. І. Майбороди: «Капели та ансамблі бандуристів» 

 

РОЮК Наталія Василівна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафе-

дри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мис-

тецтв: «До питання походження, різновидів та модифікації музичних інструме-

нтів українського народу (аналітичний погляд Г.М. Хоткевича)» 

 

МАНДЗЮК Любов Сергіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, голова Хар-

ківського обласного осередку Національної спілки кобзарів України, доцент кафед-

ри народних інструментів, Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. 

Котляревського: «Бандура спадщина Хоткевича в реаліях сьогодення» 

 

БРОЯКО Надія Богданівна – заслужений діяч мистецтва України, кандидат мисте-
цтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва, Київський націо-
нальний університет культури і мистецтв: «Амбівалентність бандурної творчості 
Гната Хоткевича» 
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16 грудня (п’ятниця) 

 

ДОПОВІДІ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ НАПРЯМАМИ 

 

Модератор – ДОРОФЄЄВА Вероніка Юріївна 

(кандидат мистецтвознавства, доцент) 

 

БОНДАРЕНКО Андрій Ігорович – кандидат мистецтвознавства, старший викладач 

кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мис-

тецтв: «Гнат Хоткевич у дзеркалі Вікіпедії» 

 

ДИПТАН Анна Юріївна – здобувач ОС «Бакалавр» IV року навчання психолого-
педагогічного факультету, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради: «Гнат Хоткевич, як першопочатківець укра-
їнського та академічного бандурицтва» 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент ДМИТРЕНКО Катерина 
Анатоліївна 
 

КУРОЧКА Надія Русланівна – здобувач ОС «Магістр» І року навчання, факультету 
магістерської підготовки, Київський національний університет культури і мистецтв: 
«Вплив Г. Хоткевича на розвиток бандурного виконавства» 
Науковий керівник – заслужений працівник культури України, доцент АНДРІЙЧУК 

Петро Олександрович 

 
РАКИТЯНСЬКА Вікторія Олегівна – здобувач ОС «Бакалавр» І року навчання ка-
федри музичного мистецтва, ОПП «Бандура і кобзарське мистецтво», Київський наці-
ональний університет культури і мистецтв: «Концертна діяльність Гната Хоткеви-
ча у Галичині» 
Науковий керівник – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, 

професор БРОЯКО Надія Богданівна 

 
СІНЕЛЬНІКОВА Валентина Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент, 
доцент кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і 
мистецтв: «Гнат Хоткевич – етнограф (на прикладі нарису «Гуцули і Гуцульщи-
на»)» 
 

ТКАЧ Анна Андріївна – викладач кафедри музичного мистецтва, Київський націона-
льний університет культури і мистецтв: «Музична спадщина Гната Хоткевича» 
 

ХАВТУР Оксана Олегівна – здобувач ОС «Бакалавр» І року навчання кафедри музи-
чного мистецтва, ОПП «Бандура і кобзарське мистецтво», Київський національний 
університет культури і мистецтв: «Бандурна спадщина Гната Хоткевича» 
Науковий керівник – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, 

професор БРОЯКО Надія Богданівна 

 

ЦАРЕНКО Дмитро Федорович – здобувач ОС «Бакалавр» IV року навчання, кафед-
ри музичного мистецтва, ОПП «Бандура і кобзарське мистецтво», Київський націона-
льний університет культури і мистецтв: «Музика у житті Гната Мартиновича Хо-
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ткевича і його музична творчість»  

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, ЯНИЦЬКИЙ Тарас Йосипович 

 

ЩИРБА Василь Андрійович – здобувач ОС «Магістр» І року навчання, кафедри му-
зичного мистецтва, Київський університет культури: «Людина і природа у літерату-
рній творчості Гната Хоткевича: антеїстичні погляди»  

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент ДОРОФЄЄВА Вероніка 
Юріївна 

 
ЯНИЦЬКИЙ Тарас Йосипович – заслужений артист України кандидат мистецтвоз-
навства, доцент кафедри музичного мистецтва, Київський національний університет 
культури і мистецтв: «Гнат Хоткевич в сучасному бандурному просторі України 
(на прикладі Всеукраїнського фестивалю кобзарського мистецтва до 145-ти річчя 
з Дня народження «Грай бандуро»)» 

 
ЯРЕМЕНКО Жанна Вікторівна – здобувач ОС «Бакалавр» 3 року навчання кафедри 

музичного мистецтва ОПП «Диригентсько-хорове мистецтво (народне)», Київський 

національний університет культури і мистецтв 

ГОНЧАРУК Олена Миколаївна – заслужена артистка України, доцент, доцент кафе-

дри музичного мистецтва, Київський національний університет культури і мистецтв: 
«Творча діяльність корифея бандурного мистецтва Гната Хоткевича» 
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ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ, ПРЕДСТАВНИКИ ЯКИХ  

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

• Київський національний університет культури і мистецтв  

• Комунальний заклад «Харківська Гуманітарно-Педагогічна Академія» Харківсь-

кої обласної ради 

• Київський університет культури 

• Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. І. Майбороди 

• Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського 

• Національна спілка кобзарів України 

• Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 

 

 


