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Час Етап роботи конференції 

12.00-13.00 Реєстрація учасників конференції 

  
13.00-14.00 Робота з документами та електронними анкетами 

  
14.30-15.00 Початок роботи конференції 

  
15.00-18.00 Пленарне засідання на платформі «ZOOM» 

Код конференції: 787 545 8477 

Код доступу: 5DcFRY 

18.00-20.30 Ознайомлення з матеріалами конференції за тематичними на-
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• Соломія Крушельницька — унікальне явище оперної ку-
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• Музично-виконавська спадщина С. Крушельницької. 

• Вшанування С. Крушельницької в сучасній Україні. 

• Теоретичні та історико-культурологічні аспекти музично-

го мистецтва. 
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ВОЙТКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – магістр, викладач теоретичних дисциплін 
Мистецької школи «Музична школа ім. М. Кондратюка» Старокостянтинівської місь-
кої ради:, Хмельницької обл. «Сторінками життя Соломії Крушельницької» 
 
ГАЦЕНКО ГАЛИНА СТЕПАНІВНА – заслужений працівник культури України, до-
цент кафедри музичного мистецтва Київського  національного університету культури 
і мистецтв; 
СУХАРЄВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА – здобувач ОС «Бакалавр» ІV року навчан-
ня ОПП Естрадний спів, ПВНЗ Київський університет культури: «Її голос крізь сто-
ліття звучить у пам’яті нащадків. Культурна спадщина Соломії Крушельниць-
кої» 
 
ДЗЮБА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ – народний артист України, професор з/н кафедри 



музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв: 
«Одарка Бандрівська – родичка, учениця, берегиня спадщини С. Крушельницької, 
фундатор музею видатної співачки у Львові» 
 
ЗЮБРОВСЬКА НАДІЯ ЯКІВНА – директор КЗБСР «Меморіальний музей Соломії 
Крушельницької»: «Подільське коріння» 
 
ЗОЗУЛЯК ОЛЕНА ОЛЕГІВНА – здобувач ОС «Бакалавр» IІ року навчання, ОПП 
Диригентсько-хорове мистецтво (народне) Київського національного університету ку-
льтури і мистецтв; 
СИМЕОНОВА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА – кандидат мистецтвознавства, старший викла-
дач кафедри музичного мистецтва Київського національного університету культури і 
мистецтв: «Соломія Крушельницька. Вшанування пам’яті «чарівниці співу» на те-
ренах Тернопільщини» 
 
СТРІЛЕЦЬ НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА – завідувачка відділу з основного виду діяль-
ності Обласного комунального музею Богдана Лепкого в м. Бережани: «Соломія Кру-
шельницька і Бережани» 
 
ЧОРНА МАР’ЯНА ВАСИЛІВНА – кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»: 
«Вшанування Соломії Крушельницької в Україні та світі» 
 
 

Теоретичні та історико-культурологічні аспекти  

музичного мистецтва 

 
 
ВИННИК СВЯТОСЛАВ ЙОСИФОВИЧ – аспірант творчої аспірантури кафедри 
академічного співу Львівської національної музичної Академії ім. М. В. Лисенка: 
«Музичний символізм вокальної збірки «Mörike-lieder» Гуго Вольфа (на прикладі 
вибраних пісень для баритона)» 
 
КРАВЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – аспірант ІІ року навчання, спеціа-
льність 034 «Культурологія», асистент кафедри музичного мистецтва Київського наці-
онального університету культури і мистецтв;  
ГУМЕНЮК ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА – доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного 
університету культури і мистецтв: «Самоідентифікація митця: життєві та твор-
чі аспекти (на прикладі життєтворчості Соломії Крушельницької та Михайла 
Кречка)» 

 
ЛАСТОВЕЦЬКА-СОЛАНСЬКА ЗОРЯНА МИКОЛАЇВНА – кандидат мистецтвоз-
навства, доцент кафедри історії музики Львівської національної музичної академії 
імені М.В. Лисенка: «Діяльність українських співаків сучасності у ракурсі культур-
ної дипломатії» 
 
СВИНАРЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат історичних наук, до-
цент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківсь-



кого національного економічного університету імені Семена Кузнеця: 
«Досягнення діячів музичної культури на польських землях на  початку ХХ 
ст.» 
 
ЧАМАХУД ДАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – аспірантка кафедри історії української 
музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України іме-
ні П. І. Чайковського: «Невідомі факти про музично-педагогічну та  диригентсько-
хорову діяльність Якова Яциневича» 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ, ПРЕДСТАВНИКИ ЯКИХ  

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

• Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» (м.Київ) 

• Мистецька школа «Музична школа ім.  М. Кондратюка» Старокостянтинівської 

міської ради (м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.) 

• Комунальний заклад Слобожанська мистецька школа Слобожанської селищної ра-

ди (смт Слобожанське, Дніпропетровська обл.) 

• Комунальний заклад СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. 

Макаренка» (м. Лебедин, Сумська обл.) 

• Комунальний заклад БСР «Меморіальний музей Соломії Крушельницької» (с. Бі-

ла, Тернопільська обл.) 

• Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ) 

• Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені 

Михайла Бойчука (м. Київ) 

• Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв 

імені Павла Чубинського» (м. Київ) 

• Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка (м. Львів) 

• Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові (м. Львів) 

• Національна музична академія України імені П. І. Чайковського (м. Київ) 

• Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в м. Бережани (м. Бережани, Тер-

нопільська обл.) 

• Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» (м. Київ) 

• Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» (м. Київ 

• Тернопільський музичний фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької (м. Терно-

піль) 

• Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (м. Ха-

рків) 

 


