
 

 
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ  

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  

ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ 

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 

VI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ І 

ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 
 

 

 

24 травня 2018 р. 
 
 

 

 

 

 

м. Київ  



2 
 

  



3 
 

Шановні колеги! 

Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка,  

вітає учасників VІ Всеукраїнської студентської наукової конференції  

«Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРНЦІЇ 

 

24 травня 2018 року (четвер)  

 

Місце проведення: 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв 

м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 

ауд.117 

11.30 – 12.00 Реєстрація учасників  

12.00 – 15.00 Презентація доповідей 

15.00 – 15.30 Підбиття підсумків конференції 

 

Доповідь на конференції  – до 5 хвилин 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОПОВІДЕЙ 

24 травня 2018 р. 

12.00 – 15.00  (Ауд. 117) 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО: 
 

Ольга Миколаївна Олексюк, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва 

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних 

наук, професор  

 

Андрій Олександрович Пучков, професор кафедри дизайну Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства, професор 

 

Тетяна Анатоліївна Медвідь, завідувач кафедри хореографії  Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат мистецтвознавства 

 

 

 

МОДЕРАТОРИ: 

 
Ольга Яношівна Музика, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва факультету мистецтв Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла тичини 

 

Наталія Віталіївна Соболь, голова Наукового товариства Інституту мистецтв, старший 

викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат педагогічних наук  
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ДОПОВІДІ: 
Творчість Яна Тірсена, представника французького мінімалізму  

 Анастасія Кротикова, студентка І курсу, спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — викладач кафедри теорії та методики музичного мистецтва 

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка  

Ходоровська І.М. 

 

Неокласичні традиції творчості Людовіко Ейнауді  

Софія Мусіна, студентка І курсу, спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — викладач кафедри теорії та методики музичного мистецтва 

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка  

Ходоровська І.М. 

 

Твори Лева Колодуба як навчально-методична база для удосконалення майстерності 

молодих музикантів 

Вікторія Маламура, студентка ІІ курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та 

естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Макаренко Л. П. 

 

Виконавська творчість Юрія Кота 

Діана Яковишена, студентка ІV курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка Світайло С. В. 

 

Розробка гри-платформера «Палеолітична ера» в контексті сучасних технологій 

графічної анімації 

Альона Кириченко, магістрантка V курсу спеціальності «Дизайн» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Папета О.В. 

 

Дизайн календаря “Пам’ятники тваринам” на основі виявлення композиційно-

стилістичних особливостей меморативних анімалістичних зображень 

Наталія Заводник, магістрантка V курсу спеціальності «Дизайн» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Папета О.В. 

 

Інтонаційно-пластична генералізація у формуванні етнокультурної компетентності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва  

Марина Россіхіна, магістрантка V курсу, спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — викладач кафедри теорії та методики музичного мистецтва 

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка  

Ходоровська І.М. 
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Духовний потенціал вокально-хорових творів на слова Бориса Дмитровича Грінченка 

Ганна Сібріна, магістрантка V курсу, спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка Олексюк О.М. 

 

Методи аксіологічного аналізу у фортепіанній підготовці майбутнього вчителя 

музичного мистецтва  

Ірина Зайцева, магістрантка V курсу, спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики 

музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Бондаренко Л. А. 

 

Видатні сучасні сербські виконавці на струнно-щипкових інструментах 

Богдан Козоріз, магістрант кафедри інструментального виконавства факультету мистецтв 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини Калабська В.С. 

 

Психолого-педагогічні особливості формування виконавських навичок саксофоністів 

молодшого шкільного віку 

Михайло Гончаренко, магістрант кафедри інструментального виконавства Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального 

виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Радзівіл Т.А. 

 

Формування естетичного світогляду школярів засобами реалістичного живопису 

Олена Попсуй, магістрантка V курсу кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини  Музика О.Я. 

 

Розвиток творчої уяви учнів у процесі тематичного малювання 

Марія Мусатова, магістрантка V курсу кафедри образотворчого мистецтва УДПУ імені 

Павла Тичини  

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини  Музика О.Я. 

 

Розвиток відчуття колориту в учнів загальноосвітньої школи у процесі навчання 

живопису (на прикладі пейзажу) 

Антоніна Дудка, магістрантка V курсу кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини  Музика О.Я. 
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Виховання естетичного ставлення старшокласників до національної спадщини з 

декоративно-прикладного мистецтва 

Сніжана Чернець, магістрантка V курсу кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини Пічкур М.О. 

 

Формування естетичного ставлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів до 

сучасного рекламного дизайну 

Ірина Гончарук, магістрантка V курсу кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Король А.М. 

 

Формування інтересу до графічного дизайну в учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

на уроках образотворчого мистецтва 

Дар’я Наюк, магістрантка V курсу кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Король А.М. 

 

Розвиток естетичного потенціалу особистості на засадах феноменологічного підходу 

Марина Вишневецька, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Музичне мистецтво» 

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка Олексюк О.М. 

 

Умови використання «хмарних технологій» у професійній мистецькій освіті 

Валерій Лимаренко, магістрант VІ курсу, спеціальності «Музичне мистецтво» Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка Олексюк О.М. 

 

Становлення бродвейського джазу 

Катерина Петрушка, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Хореографія» Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри хореографії 

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Медвідь Т. А. 

  

Дизайн книги Миколи Хращевського “Михайло Коцюбинський” та визначення 

стилістичних особливостей української книжкової графіки першої третини ХХ 

століття 

Марія Вахрушина, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Дизайн» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка Крижанівський О. А. 
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Дизайн розважального кіно-сайту та дослідження особливостей взаємозв’язку 

стилістики й образності чорно-білих сайтів 

Анастасія Ступоренко, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Дизайн» Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Світлична О. М. 

  

Потреба українського ринку у товарах вітчизняного виробництва: дизайнерський аспект 

Катерина Онишко, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Дизайн» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Брюханова Г.В. 

 

Дизайн мобільного додатку криптовалютного гаманця “PrivatCoins” з використанням 

новітніх технологій в онлайн-ресурсах 

Марія Гриник, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Дизайн» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Брюханова Г.В. 

 

Візуально-пластична мова у дизайні веб-сайту 

Світлана Наркевич, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Дизайн» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Світлична О. М. 

 

Особливості розвитку книжкового мистецтва в Україні 

Єлизавета Куриленко, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Дизайн» Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри дизайну 

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Кравченко Н. І. 

 

Основи використaння фірмового стилю нa реклaмних носіях 

Людмила Якименко, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Дизайн» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка Крижанівський О. А. 

 

Імідж та фірмовий стиль громадянських організацій 

Олена Юхно, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Дизайн» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

Науковий керівник — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка Крижанівський О. А. 

 

Сучасні тенденції в рекламі спортивного одягу 

Тетяна Пушняк, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Дизайн» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

Науковий керівник — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка Крижанівський О. А. 

 

 

Сучасні тенденції розвитку айдентики косметологічних брендів 
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Анна Порязєва, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Дизайн» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Брюханова Г.В. 

 

Дослідження айдентики в міжнародних будівельних компаніях 

Анастасія Молнар, магістрантка VІ курсу, спеціальності «Дизайн» Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

Науковий керівник — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка Крижанівський О. А. 

 

Виховання національної свідомості учнів середньої школи засобами пейзажного жанру 

живопису 

Владислав Смагін, магістрант VІ курсу кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Базильчук Л.В. 

 

Петриківський розпис як засіб залучення школярів до етнокультури України 

Діана Святковська, магістрантка VІ курсу кафедри образотворчого мистецтва 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Король А.М. 

 

Формування живописних умінь і навичок старшокласників у процесі засвоєння художніх 

технік (акварель, гуаш, олія) 

Маргарита Мельник, магістрантка VІ курсу кафедри образотворчого мистецтва 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Сирота В.М. 

 

Батик у системі художніх засобів естетичного виховання школярів 

Катерина Гончар, магістрантка VІ курсу кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини Пічкур М.О. 

 

Розвиток творчих здібностей старшокласників засобами олійного живопису в умовах 

профільного навчання образотворчій діяльності 

Інна Калієвська, магістрантка VІ курсу кафедри образотворчого мистецтва Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Король А.М. 

 

 

 

Педагогічна діяльність Марії Донець-Тессейр 
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Тамара Давлатова, аспірантка 1-го року навчання  

Науковий керівник — доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка Ізваріна О. М. 

 

Міждисциплінарний підхід до формування емоційної виразності майбутнього вокаліста 

Аліна Шпирка, аспірантка 1-го року навчання  

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики 

музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Бондаренко Л. А. 

 

Виконавська діяльність Лариси Руденко 

Анастасія Шило, аспірантка І-го року навчання  

Науковий керівник — доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка Ізваріна О. М. 

 

Метод синквейну у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва 

Анастасія Коваль, аспірантка ІІ-го року навчання 

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка Олексюк О.М. 

 

Ідеї наративної педагогіки у формуванні сценічної культури майбутнього вчителя 

музичного мистецтва 

Наталія Косінська, аспірантка ІІ-го року навчання 

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка Олексюк О.М. 

 

Техніка співацького дихання у вокально-виконавському розвитку майбутнього вчителя 

музичного мистецтва 

Анастасія Маєвська, аспірантка ІІ-го року навчання 

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка Олексюк О.М. 

 

Цифрові технології в освітньому процесі музичної школи (на матеріалі класу гітари) 

Василь Блажевич, аспірант ІІІ-го року навчання 

Науковий керівник — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики 

музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Тадеуш  О.М. 

 

Музична графіка у розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів на 

інтегрованих уроках музичного мистецтва 

Оксана Рахманова, аспірантка ІІІ-го року навчання  

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка Олексюк О.М. 

 

Втілення західноєвропейських музичних тенденцій в українському вокальному 

виконавстві ХХ–ХХІ ст. 
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Тетяна Ланіна, аспірантка ІІІ-го року навчання 

Науковий керівник — доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка Ізваріна О.М. 

 

Акустично-фізіологічний компонент слухової активності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі 

Анна Кифенко, аспірантка IV-го року навчання 

Науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка Олексюк О.М. 

  

Образно-візуальна мова ілюстрування поеми “Енеїда” Івана Котляревського за часів 

незалежності України як відображення сучасного українського культурного простору 

Вероніка Зайцева, аспірантка IV-го року навчання 

Науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри дизайну 

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Кравченко Н.І. 
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