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СВІТАЙЛО СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА 
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри. 
 
НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ: 
Інститут мистецтв, кафедра академічного та естрадного вокалу. 
 
ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА/ ПИТАННЯ: 
«Особливості розвитку сучасного вокального виконавства», «Київська 
вокальна школа як феномен національної музичної культури України». 
 
ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА: 

• оволодіння особливостями розвитку сучасного вокального 
виконавства; 

• збагачення знаннями з вокального виконавства; 
• сформувати навички науково-дослідної роботи студентів. 
• здійснення дослідження історії розвитку Київської вокальної школи 

в площині персоналій;  
• вивчення творчої спадщини славетних співаків, представників 

київської вокальної школи; 
• вивчення академічного співу як постійно діючої культурної 

традиції, в контексті сучасної вокальної педагогіки;  
• вивчення архівних матеріалів, творчого та педагогічного досвіду 

представників київського академічної вокальної школи з окресленням її 
пріоритетності для сучасного музично-освітнього процесу.  

 
НАУКОВИЙ ДОРОБОК ГУРТКА: 

Проведені заходи.  
• Студентський науковий дискурс на тему: «Інтерпретація вокальних 
творів композиторів XX століття».  

• Студентські семінари на тему: «Джаз в історії вокального мистецтва»; 
«Мистецька освіта очима студента». 
Публікації.  

• Тези доповіді за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному 



просторі ХХІ століття» (студенти-магістранти: Л. Коваленко, 
Н. Ісаченко, О. Щербан).  
Участь у конкурсах:  

• Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Музичне 
мистецтво» (м. Мелітополь, 2013 р.) − студентка Шергіна Анастасія 
(ІІІ премія); (м. Мелітополь, 2014 р.) − студент Васюков Євген 
(ІІ премія). 
Участь в конференціях.  

• Доповідь з мультимедійною презентацією на Всеукраїнській 
студентській науково-практичній конференції «Борис Грінченко очима 
студентів ХХІ століття» (14.03.2013 р., м. Київ): «Реалізація 
просвітницьких ідей Бориса Грінченка в сучасному музичному 
вихованні(на прикладі дитячого вокально-фольклорного ансамблю 
«Веселі нотки»)» (студентка магістратури Світлана Павлова).  

• Доповіді на Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі 
ХХІ століття» (13-14 березня 2014 р., м. Мукачево): «Розвиток 
інформаційно-комунікативних умінь майбутніх викладачів вокалу» 
(студентка магістратури Ольга Щербан); «Дидактичні особливості 
навчання вокально-джазової імпровізації студентів в процесі фахової 
підготовки» (студентка магістратури Наталія Ісаченко); «Формування 
вокальних умінь учнів старших класів в умовах позакласної роботи» 
(студентка магістратури Людмила Коваленко). 

 
 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА  
НА 2016-2017 Н.Р. 

 
Дата 
проведення 

Назва заходу Відповідальні Місце 
проведення 

Вересень  Вступне засідання гуртка. 
Затвердження формату та плану 
роботи гуртка на 2016-2017 
навчальний рік. 

Дерев’янко Л.А. 
(керівник гуртка) 
Світайло С.В. 
Рябінко С.М. 

Інститут 
мистецтв 

Жовтень  Підготовка до участі у 
Всеукраїнському конкурсі 
наукових робіт. 
Обговорення тематики та 
методичні поради щодо 
написання наукових статей.   

Дерев’янко Л.А. 
 
 
Світайло С.В. 
Рябінко С.М. 

Інститут 
мистецтв 

Листопад  Підготовка та обговорення 
доповідей з презентаціями на 
студентському науковому 
семінарі до дня народження 
Бориса Грінченка. 
Музична грінченкіана: “Поезія 
Бориса Грінченка у творчості 

Дерев’янко Л.А. 
 
Світайло С.В. 
 
 
 
 

Інститут 
мистецтв 



українських композиторів та 
виконавців”  

Студентський науково-
практичний семінар «Творча 
майстерня молодих диригентів»  

 
Рябінко С.М. 
 

 Грудень  Науковий семінар «Хорові школи 
в Українському хоровому 
виконавстві (львівська, одеська)». 
 
Науковий семінар “Національна 
опера України ім. Т. Г. 
Шевченка: величні постаті 
виконавців”  

 
Світайло С.В. 
Рябінко С.М. 
Дерев’янко Л.А. 

Інститут 
мистецтв 

Січень Підготовка до участі у 
Всеукраїнській олімпіаді. 
Підведення підсумків роботи за 
І семестр 2015-2016 н.р. 

Дерев’янко Л.А. 
Світайло С.В. 
Рябінко С.М. 
 

Інститут 
мистецтв 

Лютий Підготовка до участі у щорічній 
студентській науково-практичній 
конференції Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка. 
 

Дерев’янко Л.А. 
Світайло С.В. 
Рябінко С.М. 
 

Інститут 
мистецтв 

Березень  Участь у щорічній студентській 
науково-практичній конференції 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

Дерев’янко Л.А. 
Світайло С.В. 
Рябінко С.М. 

Інститут 
мистецтв 
 
КУ імені 
Бориса 
Грінченка 
(вулиця 
Тимошенка 
13-б 

Квітень  Науковий семінар на тему: 
«Дослідження вокально-
педагогічного досвіду  видатних 
співаків України».  
* Олександр Мишуга 

* Марія Литвинено-Вольгемут 

* Іван Козловський 

 
Науковий семінар «Хорові школи 
в Українському хоровому 
виконавстві (київська, 
харківська)».  

 
Світайло С.В. 
Рябінко С.М.  
Дерев янко Л.А. 
 
 
 
 
Світайло С.В., 
Рябінко С.М. 
 

Інститут 
мистецтв 

Травень  Участь у щорічній студентській 
науково-практичній конференції  
Інституту мистецтв “Актуальні 
проблеми мистецької освіти” 
Студентський науково-
практичний семінар «Творча 
майстерня молодих диригентів» 

Дерев’янко Л.А. 
Світайло С.В. 
Рябінко С.М.  
 
Світайло С.В., 
Рябінко С.М. 
 

Інститут 
мистецтв 

Червень  Підсумкове засідання наукового Дерев’янко Л.А. Інститут 



гуртка. Обговорення результатів 
наукової  роботи за 2016-2017 
н.р. та планів на наступний 
навчальний рік. 

Світайло С.В. 
Рябінко С.М. 

мистецтв 

 
 


