
 
17 березня 2015 року в Інституті мистецтв проведено майстер-клас на 

тему: «Застосування мультимедійних технологій у музичному мистецтві». 
Композитор, аранжувальник та співак Володимир Вєкліч ознайомив 
студентів додаткової спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у 
музичному мистецтві» та учасників студентського наукового гуртка «Multi 
Media Studio» (керівники: старший викладач Катерина Салан і викладач 
Сергій Цимбал) із особливостями застосування мультимедійних технологій у 
музично-педагогічній та концертно-виконавській діяльності. 

 
23 березня 2015 року в актовій залі Університетського коледжу 

відбувся концерт ансамблевої музики «Парад ансамблів». У заході взяли 
участь викладачі кафедри інструментально-виконавської майстерності та 
студенти спеціальності «Музичне мистецтво». Робота викладачів кафедри 
інструментально-виконавської майстерності була представлена за різними 
напрямками: скрипка, дерев’яні духові інструменти, баян, акордеон, гітара, 
бандура, домра, фортепіано (програму концерту наведено нижче). 

 
25 березня 2015 року проведено методологічний семінар кафедри 

інструментально-виконавської майстерності. З доповідями виступили 
завідувач кафедри, професор Пляченко Т.М. («Формування інструментально-
виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва на 
заняттях з основного музичного інструмента») та старший викладач 
Касьянов В.В. («Розвиток творчої індивідуальності студентів на заняттях з 
оркестрового класу»). В обговоренні доповідей взяли участь усі викладачі 
кафедри. 

 
25 березня 2015 року також відбулася «Презентація наукових та 

навчально-методичних праць викладачів кафедри, опублікованих у 
2014 році». 

 
27 березня 2015 року в музичній рекреації Інституту мистецтв 

проведено майстер-клас народної артистки України, кандидата 
мистецтвознавства, професора Наталії Свириденко «Клавесинне мистецтво: 
минуле і сучасність». Цікавою для присутніх була інформація про історію 
створення клавесину, особливості його конструкції та виконавські 
можливості. Теоретичний матеріал був доповнений ілюструванням творів 
Й.С. Баха у виконанні Н. Свириденко та студентів її класу. У майстер-класі 
також взяли участь студенти і викладачі Національної музичної академії та 
Дитячої академії мистецтв. 



ПРОГРАМА КОНЦЕРТУ АНСАМБЛЕВОЇ МУЗИКИ 
«ПАРАД АНСАМБЛІВ» 

 
1. О.Лісінчук Святкова 
2. М.Різоль Українська пісня і танець 

Виконує зразковий художній колектив – ансамбль народних 
інструментів «Малахіт» Художній керівник – старший викладач 
кафедри інструментально-виконавської майстерності  
Маргарита Малахова 

3. І.Левицький Українська рапсодія 
Виконує студентка ІV курсу Оксана Степанець (скрипка)  
Клас викладача кафедри інструментально-виконавської 
майстерності Василевич Марти Олексіївни 
Концертмейстер – викладач кафедри інструментально-виконавської 
майстерності Коваленко Владислав Вікторович 

4. М.Лисенко Баркарола 
Виконує ансамбль скрипалів 
Художній керівник – викладач кафедри інструментально-
виконавської майстерності Василевич Марта Олексіївна 

5. М.Скорик Іспанський танець 
6. Й.Штраус Полька-піцикато 

Виконує ансамбль «Anima» 
Художній керівник – викладач кафедри інструментально-
виконавської майстерності Сахарова Лідія Олександрівна 

7. А.П’яццолла  Café – 1930 з циклу «Історія танго» 
Виконує дует у складі: 
студентка ІІІ курсу Віра Ришкова та викладач кафедри 
інструментально-виконавської майстерності Сахарова Лідія 
Олександрівна 

8. Х.Кардосо Мілонга 
Виконує тріо у складі: 
Віра Ришкова (гітара) – студентка ІІІ курсу 
Марія Шевчук (гітара) – студентка ІV курсу 
Аріна Коротких (гітара) – студентка ІІ курсу 
Клас викладача кафедри інструментально-виконавської 
майстерності Сахарової Лідії Олександрівни 

9. Seymour All Of Me 
Виконує дует у складі: 
Студентки І курсу Маргарити Пономаренко та доцента кафедри 
інструментально-виконавської майстерності, заслуженого артиста 
України Костянтина Стрельченка 

10. J.Gerini, Bebiani Benedetta 
Виконує інструментальний квінтет у складі: 
Роман Солоненко (акордеон) – студент ІV курсу 
Ярослав Кришень  (баян) – студент V (магістр, 1 р.н.) курсу 



Дарія Баглай (акордеон) – студентка ІІІ курсу 
Анастасія Коваль (баян) – студентка V (магістр, 1 р.н.) курсу 
Владислав Канчура (контрабас) – студент ІV курсу  
Клас старшого викладача Малахової Маргарити Олександрівни 

11. Й.С.Бах Прелюдія 
12. А.Рубінштейн Мелодія 

Виконує тріо у складі: 
Ганна Пономаренко (саксофон-альт) 
Аріна Коротких (саксофон-альт) 
Петер Луф (саксофон-тенор) 
Клас доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності 
заслуженого артиста України Василевича Юрія Володимировича 
Концертмейстер Бичкова Оксана Анатоліївна 

13. Darline Zschech. Shaut To The Lord 
Виконує студентка ІІІ курсу Анна Скрипник (флейта) 
Клас доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності 
заслуженого артиста України Василевича Юрія Володимировича 
Концертмейстер Бичкова Оксана Анатоліївна 

14. J.Lennon, P.McCartney In My Life  
Виконує студентка VІ (магістр, 2 р.н.) курсу Анастасія Шергіна у 
супроводі камерного ансамблю 
Художній керівник – старший викладач кафедри інструментально-
виконавської майстерності Касьянов Валентин Васильович 

15. Музика гурту Kozak Sistem та сестер Тельнюк, слова І.Цілик  
Ти повертайся 

Виконує народний художній колектив Арт студія «New Song» 
Художні керівники – заслужений діяч мистецтв України Касьянова 
Вікторія Олександрівна та лауреат міжнародної мистецької премії 
імені С.С.Гулака-Артемовського Касьянов Валентин Васильович 
 

Ведучий – лауреат міжнародних конкурсів Олександр Колоколов. 
Звукорежисер – старший викладач кафедри інструментально-виконавської 
майстерності Катерина Салан. 
Відеозабезпечення – інженер НМЦЕР Олександр Мастерських. 



 
 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


