
Творча і концертна діяльність Центру: 

 

1) Участь в підготовці та проведенні концерту Малої філармонії, 

присвяченому 150-й річниці від дня народження Бориса 

Дмитровича Грінченка. (Касьянов В.В., Бокоч В.А., 28.11. 13 р.) 

 

2) Участь у створенні Музичної Грінченкіани: CD з музичних 

творів на поезії Бориса Грінченка у виконанні викладачів і 

художніх колективів Інституту мистецтв.  

    (Касьянов В.В., методисти НМЦ, 26.11-05.12. 13р.)  

                                                                                          

3) Розробка і підготовка лекції-концерту “Поезія Бориса Грінченка 

в творчості сучасних композиторів” 

( Касьянов В.В., Ткачук В.В., Бокоч В.А.) 

4)  Участь в культурно - мистецьких заходах Університету,  міста,     

участь в конкурсах, телепрограмах та радіопередачах  -   

(Касьянов В.В., Ткачук В.В., методисти НМЦ) : 



• Концерт Костянтина Стрельченка (баян).  

  (Київський     Будинок учителя, 26.09.13р.) 

 

• Концерт групи “New Bajan Wave” ( Концертна зала НСК 

України, 15.11 2013 р.) 

• Участь арт-студії “New Song” в засіданні клубу “Співоча 

родина” з нагоди 50-річчя британської групи “Beatles” 

(Київський Будинок учителя, 20.11.13р.) 

 

• Участь художніх колективів в Новорічній концертній 

програмі. (Інститут мистецтв, 24.12.13 р.) 

 



• Організація та здійснення музичного супроводу свята 

посвячення в студенти Київського університету імені Бориса 

Грінченка. ( 25.08 – 02.09.13 р.) 

• “Відкриваю світанок скрипковим ключем”  

Творчий звіт арт-студії “New Song” на підтвердження       

почесного звання 

“народний художній 

коллектив”. (Інститут 

мистецтв, 28.03.13)  

• Участь Камерного оркестру в ІІІ Асамблеї української 

хорової музики з нагоди 200-річчя від дня народження 

Тараса Шевченка (Музей видатних діячів української 

культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса 

Саксаганського, Михайла Старицького, 18 .05.14 р.) 



• Участь Камерного оркестру в мистецькому вечорі «Ми 

свої руки з’єднали…» на честь 150-річчя від дня 

народження Бориса Грінченка  (Актова зала 

Гуманітарного інституту, 22.05.14 р.) 

 

• Участь Камерного оркестру, Арт-студії «New Song» та 

методистів Центру для мешканців Оболонського району 

м.Києва  (Відкритий майданчик Університету по 

вул.Тимошенка, 13-Б, 23.05.14 р.) 

• Творчий проект заслуженого артиста України 

Ю.Василевича за участю В.Касьянова та О.Зенчика 

(Інтернет-радіо «Аристократи», трив.120 хв.) 

• Радіопередача, присвячена творчості арт-студії «New 

Song»  (Інформаційно-музична програма «Обрій» 

Національної радіокомпанії України, трив. 20 хв. 

05.04.14р.) 

• Радіопередача, присвячена творчості арт-студії «New 

Song»  (Інформаційно-музична програма «Обрій» 

Національної радіокомпанії України, трив. 20 хв. 

10.05.14р.) 

2014-2015 н.р. 
 

1. Мистецький проект В.Касьяноваи “Пісні озвалися луною…” 

(Інститут мистецтв,10.12.2014 р.) 

 



2. Організаційна і творча робота по створенню студентських 

камерних ансамблів.  

3. Участь в культурно - мистецьких заходах Університету,  

міста,    участь в конкурсах, телепрограмах та радіопередачах : 

• Організація та здійснення музичного супроводу свята 

посвяти в студенти Київського університету імені Бориса 

Грінченка. (Навчальний корпус №1,  25.08 – 02.09.14 р.) 

• Екологія душі ( Касьянов В.В., Касьянова В.О. -  Радіо 

“Культура”, 16.09.14 р.) 

• Участь художніх колективів в Грінченківській декаді. 

(Касьянов В.В., Ткачук В.В., Сахарова Л.О., Малахова 

М.О. - Інститут мистецтв, 08-11.12.14 р.) 

• Участь родинного тріо  Song” в засіданні клубу 

“Співоча родина” (Касьянов В.В., Касьянова В.О., 

Касьянова А.В., Київський Будинок учителя, 25.03.2015 р.) 

• Концерт ансамблевої музики «Парад ансамблів». Творча 

зустріч художніх колективів Інституту мистецтв зі 

студентами та викладачами  Університетського коледжу. 

Спільний проект НМЦЕР і кафедри інструментально- 

виконавської майстерності. 

     (Василевич Ю.В.,Касьянова В.О., Малахова М.О., 

Сахарова      Л.О. Актова зала Університетського коледжу, 

23.03.2015 р. 

o Участь Камерного оркестру Універстету в Заключному 

концерті ІІІ міжнародного інструментального конкурсу 

Євгена Станковича.  (Колонний зал Національної 

філармонії України, 20. 04.2015 р.) 

o Участь творчих колективів кафедри в мистецькому 

проекті 

«Грінченківська весна»  (с.Гоголів Броварського р-ну 



Київської області). 

• Вітання переможців V Всеукраїнського конкурсу 

«Моральний вчинок». Виступ арт-студії «New Song». 

                       (Навчальний корпус №1,  вул.Тимошенка,13-Б, 17.04.15 р.) 

• Участь арт-студії «New Song» в загальноміському 

заході до Дня матері. (Центр культури УТОГ, вул. 

Курська, 6, 12.05.2015р.) 

 

 

 


