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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ХНУМ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

 

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 

у звітному році здійснював підготовку фахівців у галузі знань 02 Культура і 
мистецтво за спеціальностями 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне 

мистецтво».  

«Музичне мистецтво» за спеціалізаціями: 

Фортепіано, орган 

Оркестрові струнні інструменти 

Оркестрові духові та ударні інструменти 

Народні інструменти 

Академічний спів 

Хорове диригування 

Композиція 

Музикознавство 

Музичне мистецтво естради та джазу 

Оперно-симфонічне диригування 

«Сценічне мистецтво» за спеціалізаціями: 

Акторське мистецтво драматичного театру і кіно 

Акторське мистецтво театру ляльок 

Режисура драматичного театру 

Режисура театру ляльок 

Театрознавство 

 

Відповідно до додатку до ліцензії АЕ № 285171, з урахуванням рішень 

Акредитаційної комісії від 30.06.2015 р. № 117 та від 24.07.2015 р. № 118, 

ліцензійний обсяг дорівнює:  

 

№
№ 
пп 

Галузь знань Напрям/Спеціальність Ліцензований обсяг Термін дії 
ліцензії 

денна вечірня заочна  

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів 

1. 

 
0202 

Мистецтво 

  

6.020201 Театральне               

мистецтво 

60 – 50 01.07.2023 

6.020204      Музичне 

                     мистецтво 

205 25 130 01.07.2023 

7.02020101,Театральне
8.02020101 мистецтво 

45 
20 

– 
– 

30 
– 

01.07.2023 
01.07.2023 

7.02020401,Музичне 
8.02020401 мистецтво 

25 
130 

25 
– 

75 
– 

01.07.2023 
01.07.2023 

2. Підготовка іноземних громадян за 

акредитованими напрямами  

/спеціальностями/ 

100 01.07.2022 

3. Підготовка до вступу у вищі навчальні 
заклади громадян України  

Всього на рік 100 01.07.2022 
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У зв’язку із запровадженням в Україні нового Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у 

2016 році в університеті було здійснено перерозподіл ліцензованого обсягу у 

відповідності до нових шифрів, кодів та найменувань галузі знань та 

спеціальностей, а у 2017 р. отримано нові сертифікати про акредитацію 

спеціальностей за освітніми рівнями бакалавра, магістра, спеціаліста. 

Нові назви, коди та шифри, запроваджені з 2016 року, 

використовуватимуться надалі паралельно з попередніми – для студентів 2014 

та 2015 років вступу. 

 

  2018 
1. Кількість факультетів 3 

2. Кількість кафедр  23 

3. Кількість випускаючих кафедр  17 

4. Кількість кафедр  із штатом 5 і менше викладачів 1 

5. Контрольні показники прийому  за формами навчання на І курс б 

к 

 Осіб     всього 145 

48 

 - денна 130 

39 

 - вечірня – 

– 

 - заочна 15 

9 

 Загальний ліцензований обсяг підготовки на денну  форму  навчання з 

2017/2018 навчального року  . 
265 

7. Подано заяв на місця державного замовлення за формами навчання 566 

 - денна 476 

 - вечірня - 

 - заочна 90 

8. Зараховано на І курс денної форми навчання 

Всього чоловік: 

193 

9. Виділено місць для сільської молоді – 

10. Зараховано на ці місця сільської молоді за цільовим направленням 

згідно встановленої квоти, осіб 

– 

11. Вартість підготовки за рік одного студента, що навчається за кошти 

юридичних або фізичних осіб:  

- мінімальна /гривень/ 

 

 

12200 (з.в.) 

 - максимальна /гривень/ 26000 

12. Чисельність професорсько-викладацького складу , осіб  183 

13. Чисельність докторів наук, професорів серед штатних викладачів, 
осіб 

28 

 В т.ч. докторів наук 8 

14. Чисельність кандидатів наук, доцентів серед штатних викладачів 94 

 В т.ч. канд.наук 80 

15. Кількість кафедр , які очолюють доктори наук, професори 12 

16. Кількість випускаючих кафедр , які очолюють доктори наук, 

професори, осіб 
12 
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17. Кількість викладачів, які викладають навчальні дисципліни 

українською мовою, осіб 
183 

18. Наявність навчальних комплексів /ВНЗ загальноосвітня школа, ВНЗ-

ПТУ, ВНЗ-технікум та інші 
– 

19. Фактична кількість дисплейних місць для забезпечення навчального 

процесу  
 

20. Чисельність викладачів, які беруть участь в госпдоговірних РДР, осіб – 

21. Чисельність викладачів, які беруть участь в держбюджетних НДР, 

осіб 
– 

22. Контингент студентів, всього осіб 1085 

 В т.ч. за формами навчання:  

- денна 

864 

 В т.ч. 

- особи, які навчаються за кошти державного бюджету  

 

667 

 - вечірня 5 

 В т.ч. 
- особи, які навчаються за кошти державного бюджету  

 
3 

 - заочна 216 

 В т.ч. 

- особи, які навчаються за кошти державного бюджету  

 

71 

 В т.ч. особи, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб 

- денне 

197 

 - вечірнє  2 

 - заочне 145 

23. Контингент студентів першого курсу , всього осіб 202 

 В т.ч. за формами навчання:  

 - денна 178 

 - вечірня – 

 - заочна 24 

 В т.ч. на за кошти юридичних та фізичних осіб : 

- денна 

47 

 - вечірня – 

 - заочна 9 

24. Випуск спеціалістів у  2018 р . - 

 Всього, осіб 3 

 В т.ч. за формами навчання: 
- денна 

- вечірня 

- заочна 

 
1 

– 

2 

 Із них: 

Продовжують навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістра 

 

25. Випуск магістрів 2018 р . всього осіб 

В т.ч. за формами навчання 

83 

 - денна 83 ( в т.ч.                       

9 іноземц.) 

26. Очікуваний випуск магістрів в 2019 р . 

Всього осіб 

123 (в т.ч. 

14 іноземц.) 

 В т.ч. за формами навчання: 
- денна 

103 

 -заочна 20 
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27. Чисельність випускників 2018 р . 

/ магістрів/, що отримали дипломи з відзнакою, всього, осіб 

21 

 В т. ч. за формами навчання: 

- денна 

21 

 - вечірня – 

 - заочна – 

28. Чисельність випускників денної форми навчання, які 
працевлаштовані за фахом 

– 

29. Всього вибуло студентів, з денної форми навчання, осіб 41 

 В т.ч. за академічну  неуспішність осіб 19 

30. Кількість академічних груп денної форми навчання 88 

31. Кількість академічних груп денної форми навчання, в яких 

викладання ведеться тільки українською мовою 

83 

32. Опубліковано професорсько-викладацьким складом через 

видавництва підручників, навчальних посібників у  звітному  році: 
 

 - кількість 1 

 - обсяг /друкарські аркуші/ 17,1 

 В т.ч.  

 - українською мовою /друкарські аркуші/ 17,1 

34. Загальна площа навчально-лабораторних корпусів,  
кв. метри  

7676,4 

35. Площа, яка здається в оренду , кв. метри 1291,0 

 В т.ч. 

- площа навчально-лабораторних корпусів, кв. метри 

- 

36. Площа гуртожитку , кв. метри 5853,8 

37. Чисельність іногородніх студентів та аспірантів денної форми 

навчання, які претендували на поселення 

347 

 

 

2. ПІДСУМКИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ  

ТА КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 

 

Вступна компанія 2018 року пройшла вдало і засвідчила ефективність 

профорієнтаційної роботи колективу.  

Приймальна комісія ХНУМ імені І. П. Котляревського працювала у 2018 

році згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 

році, Правил прийому до Харківського національного університету мистецтв 

імені І. П. Котляревського у 2018 році, затверджених Вченою радою 

університету 28 грудня 2017 року та «Положення про приймальну комісію 

ХНУМ імені І. П. Котляревського. Склад приймальної комісії затверджений 

наказом ректора № 58-«З» від 30 листопада 2017 року. Робота по підготовці та 

організації прийому студентів велась згідно плану, затвердженого 

приймальною комісією ХНУМ 28 грудня 2017 року. Склад предметних 

екзаменаційних та атестаційних комісій затверджено наказом № 08-«З» від 15 

лютого, технічної комісії – наказом № 10-«З» від 26 лютого 2018 року. 

Профорієнтаційна робота, спрямована на популяризацію творчих 

досягнень колективу університету, надала і в цьому році позитивний результат, 
566 абітурієнтів надали заяви до вступу в наш університет. 
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Профорієнтація була спрямована на популяризацію творчих досягнень 

університету. Здебільшого сталою формою була концертна, методична, 

агітаційно-роз’яснювальна діяльність випускових кафедр, що сформувала 

постійний творчий зв’язок із середніми спеціальними навчальними закладами 

України, загальноосвітніми школами. Традиційно ефективними виявилися такі 
форми роботи, як проведення фестивалів, олімпіад, відкритих концертних 

виступів та вистав творчих колективів, викладачів та студентів університету; 

майстер-класів провідних фахівців, консультацій для абітурієнтів, «Днів 

відкритих дверей». Позитивною, з точки зору залучення талановитої молоді до 

вступу в університет, є участь наших викладачів у роботі журі різноманітних 

конкурсів та фестивалів, а також створення та постійна інформаційна підтримка 

тематичних груп у найпопулярніших інтернет-товариствах, активне 

використання інтернет-ресурсу для якнайширшої інформації про досягнення 

університету.  

Популяризації досягнень ХНУМ серед мистецького загалу у великій мірі 
сприяють щорічні заходи:  

1. Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та 

композиторів «Харківські асамблеї» 

2. Відкритий конкурс імені Т. Кравцова та Олімпіада з 

музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін  

3. Дні відкритих дверей (всі факультети) 

Робота осіб, відповідальних за заходи (проректор з наукової роботи 

А.М. Жданько, зав. аспірантурою І.Ю. Сухленко, декани М.В. Бевз, 

С.П. Турнєєв, Я.В. Партола, завідувачі кафедр), дозволила провести їх на 

високому професійно-організаційному рівні.  
Регіональне представництво абітурієнтів охопило 19 з 25 адмінстративно-

територіальних одиниць України, особливо слід відзначити активне залучення 

молоді з Тернопільської, Хмельницької, Рівненьської, Житомирської, Одеської 
областей. 

За Державним контрактом на підготовку фахівців, університет отримав 

від Міністерства культури України повний обсяг державного фінансування 

згідно надісланих раніше пропозицій.  

Організаційна робота приймальної комісії ХНУМ проводилась чітко за 

планом, а також у суворій відповідності до інструкцій МОН України. 

Вступні іспити до Харківського національного університету мистецтв 

імені І.П. Котляревського проводилися в термін з 17 до 26 липня 2018 року у 

дві сесії, одночасно на підготовчу, денну, заочну форми навчання за ступенями 

освіти «Бакалавр» та «Магістр». Також у липні відбулися вступні іспити до 

аспірантури. Традиційно найбільший конкурс був за спеціалізаціями 

«Акторське мистецтво драматичного театру та кіно (жінки)», «Фортепіано, 

орган», «Академічний спів». 

Єдина державна база освіти у цьому році працювала стабільно та етап 

подання заяв, внесення конкурсних балів не викликав занепокоєння, крім того, 

що конкурсний бал творчого конкурсу вираховувався самостійно приймальною 

комісією, а не вносився відповідно до ходу проведення іспитів. Плідна 
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співпраця з Міністерством культури України дозволила вирівняти ситуацію з 

розміщенням держзамовлення за ступенем освіти «Магістр», а саме: 

відредагувати внесені МОН України до ЄДЕБО обсяги на підготовку нашим 

університетом магістрів за освітньо-науковою, а не освітньо-професійною 

програмою, що забезпечило університету відповідність ліцензійній справі. 
Зарахування до складу студентів проведено з 06 серпня 2018 року. 

У цьому році для вступу до ХНУМ імені І. П. Котляревського на денну 

форму навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» надійшло 484 заяви на 129 

місць. Університет не тільки в повному обсязі здійснив набір студентів за 

державним замовленням, але й значно більше, ніж в минулому році, зарахував 

бажаючих навчатися в Університеті за умовами контракту.  
Одже, за ступенем освіти «Бакалавр», денною формою навчання 

конкурс склав 3,9 особи на місце. Найбільший конкурс – 17 осіб на місце – 

традиційно становить на спеціалізацію «Акторська майстерність драматичного 

театру і кіно» (жінки). 
На заочну форму навчання надійшло 67 заяв на 16 місць, що становить 

конкурс 4,2 особи на одне місце. 
Для вступу за ступенем освіти «Магістр» за денною формою навчання 

надійшло 114 заяв на 80 місць, що становило конкурс 1,42 особи на місце.  

За заочною формою на умовах контракту виявили бажання навчатися 29 

осіб. 

Апеляцій від абітурієнтів не надходило. Державне замовлення згідно 

Додаткової угоди до Державного контракту на підготовку фахівців виконано 

повністю. 

Згідно обсягів державного замовлення Харківському національному 

університету мистецтв ім. І. П. Котляревського: 
– на підготовку фахівців за ступенем «Бакалавр» рішенням приймальної комісії 
на денну форму навчання зараховані 129 осіб, заочну – 16 осіб; 
– на підготовку фахівців за ступенем «Магістр» рішенням приймальної комісії 
на денну форму навчання зараховано 80 осіб. 

За кошти фізичних та юридичних осіб виявили бажання навчатися у 

ХНУМ 146 осіб. 

В аспірантуру складали вступні іспити 26 осіб. 5 з них було зараховано 

на місця для навчання за державним замовленням. 

Сьогодні студентський контингент Університету дорівнює 1085 

особам, в тому числі за кошти державного бюджету – 741, з них на денній формі 
– 667 студентів, на заочній – 71, на вечірній – 3. 

Кількість студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб 

дорівнює 344 особам, що складає 33% від загального контингенту. З них 14% – 

іноземні громадяни . 

На підготовчому відділенні ХНУМ навчається 15 слухачів, всі – за кошти 

фізичних та юридичних осіб.  

Найбільш численним в Університеті є виконавсько-музикознавчий 

факультет. Тут навчається  загалом 453 особи (з них бакалаврів - 317, магістрів 

– 136). 167 осіб навчається на факультеті за контрактом.  



 

 

9  

На оркестровому факультеті на денній формі навчається 293 студента, 

на заочній формі навчання - 68 студентів. За контрактом навчаються 83 

студента. 

На театральному факультеті навчаються 271 студент (із них 213 – на 

денній формі навчання) За контрактом здобувають освіту 94 особи.  

Загальна чисельність іноземних громадян, що здобувають освіту у 

ХНУМ імені І.П.Котляревського на денній формі навчання,  станом на 01 

грудня 2018 року становить 79 осіб. Серед них – 49 студентів і 30 аспірантів. 

Всі іноземні студенти представляють Китай.  

 

 

3. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

ТА НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

За рішенням Екзаменаційної комісії у 2018 році наш Університет видав 297 

дипломів про освіту, в тому числі – бакалаврських – 139 (з них 11 – з відзнакою), 

дипломів «магістра» 83 (з відзнакою – 21). Заочне відділення випустило 55 

студентів (1 – з відзнакою), вечірню освіту завершили 10 студентів. Випуск 

іноземних студентів дорівнює 19 особам.  

Якість їх підготовки, як і загалом рівень навчально-виховного процесу в 

Університеті засвідчили результати державних іспитів. За всіма 

спеціалізаціями вони пройшли організовано, на високому професійному рівні 
та знайшли високу оцінку голів ДЕК – доктора мистецтвознавства, заслуженого 

працівника освіти України, лауреата премії імені М. В. Лисенка, професора 

кафедри історії української музики та музичної етнології Національної 
музичної Академії України імені П. І. Чайковського Копиці М. Д., заслуженого 

діяча мистецтв України, доктора філософії, професора кафедри спеціального 

фортепіано Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової 
Шевченко Т. І., заслуженого діяча мистецтв України, професора 

Алтухова В. М., доктора мистецтвознавства, професора Національної музичної 
академії України імені П. І. Чайковського Качмарчика В. П., генерального 

директора Національного академічного драматичного театру імені І. Франка, 

народного артиста України, кандидата мистецтвознавства, професора, 

Академіка Академії мистецтв України Захаревича М. В., кандидата 

мистецтвознавства, доцента кафедри теорії і історії мистецтв ХДАДМ 

Чечик В. В.  

Так, голова ДЕК на ОКР «Магістр» з «Захисту кваліфікаційних робіт» 

Копиця М.Д. зазначила, що загальний рівень підготовки кваліфікаційних робіт 
на кафедрі інтерпретології та аналізу музики, яка керує цим процесом серед 

випускників виконавських кафедр університету є традиційно стабільно 

високим. Особливо слід відмітити такі покажчики професійної якості 
досліджень магістрів виконавських спеціалізацій, як:  

• вибір актуальної проблематики, яку комісія визначила як певний 

творчий внесок молодих науковців у сучасне музикознавство. Насамперед, у 

магістерських роботах випуску 2018 року впроваджено вивчення маловідомих 
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науковому загалу жанрово-стильових зразків української музичної культури – 

творів Євгена Станковича, Івана Карабиця, (зокрема, творчості харківських 

композиторів Сергія Турнєєва, Людмили Шукайло) у розмаїтті наукових 

вимірів;  

• введено у науковий обіг маловивчені зразки творчості митців 

Західної Європи – композиторів Італії (Л. Романченко), Іспанії (Е. Петніченко) 

та США (зокрема, хорова творчість американського композитора Ола Йело у 

науковій праці Ю. Алексєєвої); 
• володіння іноземними мовами (Ю. Алексєєва, О. Клендій, 

А. Чувуріна, Е. Петніченко; на оркестровому факультеті відзначимо І. Дубенко, 

С. Дікарєва, С. Горкушу), що свідчить про грунтовність загальної підготовки до 

захисту; 

• наявність презентацій доповіді (відеоматеріали, фото, схеми, 

аудіоприклади тощо) із включенням новітніх технічних засобів, що дозволило 

скоротити час та підвищити рівень інформаційної щільності; 
• підготовленість до наукової дискусії, самостійність мислення, 

здатність відстоювати власні ідеї та корректно вести науковий діалог; 

• широка участь магістрантів у презентації своїх тем протягом року – 

конференціях, фестивалях, круглих столах, магістерських читаннях. 

Зазначені позиції та характеристики дозволяють стверджувати, що у 

ХНУМ імені І. П. Котляревського сформовано єдино правильну методологію 

підготовки магістрів – централізовану систему організації навколо одної 
музикознавчої кафеди інтерпретології та аналізу музики. 

Голова ДЕК ОКР «Магістр» з «Виконавсько-педагогічної 
майстерності» (спеціалізація «Фортепіано, орган») Шевченко Т.І. 

відзначила, що всі магістри виконували розгорнуті різностильові програми 

підвищеної складності, що відповідає вимогам даного кваліфікаційного рівня. 

На іспиті студентами були виконані твори епохи бароко та віденського 

класицизму – Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Й. Гайдна та Л. Бетховена. Інша 

половина програми була представлена кращими зразками епохи романтизму і 
творами композиторів XX століття. Студенти-випускники продемонстрували 

високу культуру звуковидобування, змістовність та продуманість виконання, 

добре естрадне відчуття та піаністичну свободу, виконавську  глибинність та 

енергетичність. Державна комісія відзначила яскраві виступи студентів Кашуби 

Д., Старцева Д. (клас народної артистки, професора Вєркіної Т. Б.), які 
отримали по 100 балів. Їх виконання вирізнялося масштабністю представлених 

програм, неповторно-індивідуальним творчим стилем виконання. Концертним 

відчуттям відзначалися виступи випускників Мархайчук В. (клас професора 

Шукайло В.Ф.), Книша П. (клас старшого викладача Сагалової Г.В.), Шевель А. 

(клас доцента Руденко Н.І.), Рогозіної Д. та Борисової О. (клас доцента 

Бондаренко М.В.), Романченко Л. (клас професора Птушкіна В. М.). 

Голова ДЕК ОКР «Магістр» з «Концертмейстерської майстерності» 

(спеціалізація «Фортепіано, орган») Алтухов В. М. зазначив, що Державні 
іспити з дисциплін «Концертмейстерський клас» та «»продемонстрували 

володіння студентами різними музичними стилями, жанрами і формами на 
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високому рівні. Серед критеріїв оцінювання були: професіоналізм ансамбліста-

концертмейстера, якість звуковидобування, енергетичність виконання, 

особистісне ставлення, надійність та артистизм. Програми було підібрано з 

урахуванням професійних даних випускників. Слід відзначити виступи 

студентів, які отримали високі бали: Д. Кутлуєва, Д. Старцев, Д. Кашуба (клас 

Заслуженого діяча мистецтв України, професора Нікітської Є. С.).  

Державний іспит з дисципліни «Камерний ансамбль» продемонстрував 

добру професійну підготовку випускників. Але при обговоренні виступів були 

висловлені зауваження щодо вибору творів окремих програм. Прикрасою 

випуску були студенти Д. Старцев, Д. Кутлуєва, Д. Кашуба. Заслуговує високої 
оцінки праця доцентів Дедусенко Ж. В., Купріяненко Е. Б., ст. викл. Міхєєвої 
Н. Б та Копелюка О. О. Окремо була відзначена високопрофесійна робота 

ілюстраторів. 

Під час іспиту з «Композиторсько-педагогічної майстерності» творчі 
роботи студентів спеціалізації «Композиція» були виконані симфонічним 

оркестром Університету на високому професійному рівні (диригент – 

канд. мист., доцент І.В. Вербицька). Екзаменаційна комісія зазначила ґрунтовну 

підготовку студентів Філіпської Ю. (клас професора Птушкіна В. М.) та 

Мікаеляна А. (клас професора Мужчиля В. С.) як плідне продовження традицій 

харківської композиторської школи. 

Програму державних екзаменів з «Виконавсько-педагогічної 
майстерності» спеціалізації «Хорове диригування» виконали хор студентів 

ХНУМ імені І. П. Котляревського (худ. керівник – заслужений діяч мистецтв 

України, професор Прокопов С.М., хормейстери – доцент Савельєва Г.В., 

ст. викл. Фартушка О.Д.), Академічний хор ім. В. Палкіна ХОФ (художній 

керівник А. Сиротенко). У виконанні програми також брали участь численні 
солісти, камерний оркестр ХНУМ (худ. керівник – заслужений діяч мистецтв 

України, проф. Холоденко Л.О.). Програма екзамену з диригування включала 

високохудожні твори західноєвропейських, українських композиторів та 

українські народні пісні. Студенти продемонстрували володіння необхідними 

прийомами диригентськоі техники, а головне – самостійність музичного 

мислення, відчуття стильових рис кожного з творів, його форми. Комісія 

відзначила, як найяскравіший, виступ студента Кругляка Д. (кл. проф. 

Прокопова С.М.), який продемонстрував виконавську свободу, естетику і 
різноманітність диригентської техніки, індивідуальність. Слід відмітити 

виступи студентів Маляревського Є. (кл. проф. Прокопова С. М.), 

Василенко Л., Алексєєву Ю. (кл. проф. Бєлік Н.А.), Рибалко Д. (кл. ст. викл. 

Фартушки О.Д.). 

Державні іспити підтвердили, що кафедри сольного співу та оперної 
підготовки продовжують кращі традиції Харківської вокальної школи. На 

державних іспитах з сольного співу випускники продемонстрували вокально-

технічну та музично-художню підготовку, високий професійний рівень. 

Виконання сольної програми у всіх студентів виявило репертуарну 

різноплановість, широкий стильовий та образно-тематичний діапазон. 

Цілеспрямованість студентів на власне художнє осмислення виконання, 
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багатоваріантне художнє втілення твору, яке несе на собі відбиток творчої 
індивідуальності виконавця, все це сприяло розкриттю виконавської 
індивідуальності кожного студента. В цілому державні іспити з «Виконавсько-

педагогічної майстерності» та «Концертно-камерного співу» 

продемонстрували якісно високу роботу професорсько-викладацького та 

концертмейстерського складу кафедри. Були відмічені виступи студентів, які 
продемонстрували високий професіоналізм, відмінну вокально-технічну та 

музично-художню підготовку: Петніченко Е., Лашко В. (кл. доц. 

Присталова І.К.), Пономарьова Д. (кл. проф. Болдирєва В. О.). 

Кафедрою оперної підготовки було підготовлено 12 співаків-акторів, які 
виконали партії в операх С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» та 

П. І. Чайковського «Євгеній Онегін». Серед випускників особливо виділилися 

Піскун Ю., Халімончук О., Польовий Є., Яковець В. Вони виконали свої партії 
на високому професійному рівні, показали володіння усіма професійними 

навиками соліста-вокаліста та актора, а також унікальну виконавську 

акторсько-музичну харизму. Виконання вистав забезпечили також оркестр та 

хор оперної студії ХНУМ імені І. П. Котляревського (головний хормейстер – 

заслужений діяч мистецтв України, професор Н. А. Бєлік-Золотарьова).  

Державні іспити студентів із спеціалізації «Музикознавство» 

продемонстрували їх належний професійний рівень, володіння навичками 

наукової дискусії, оригінальність та актуальних обраних тем. Студенти 

складали іспити з «Лекторської, музично-критичної та педагогічної 
майстерності» та «Захист дипломної роботи». Іспити продемонстрували 

ґрунтовні знання з усіх дисциплін музикознавчого циклу, глибоке розкриття 

проблематики дослідження, оригінальність та актуальних обраних тем. 

Відзначимо взаємозв’язок теорії та практики у дипломних та методичних 

розробках студентів, оскільки багато з них вже мають досвід педагогічної 
роботи.  

Голови ДЕК на оркестровому факультеті констатували високий рівень 

організації іспитів. Для цього була підготовлена вся необхідна документація. 

Проведення іспитів було забезпечено необхідними аудиторіями та концертними 

залами, що сприяло створенню оптимальних умов для роботи екзаменаційної 
комісії.  

Державні іспити за ступенем освіти  «бакалавр» складали 50 

випускників, за ступенем освіти «магістр» – 23 особи.  

Всі випускники магістратури показали високий рівень виконавської 
майстерності з фаху, що є результатом кропіткої роботи професорсько-

викладацького складу кафедри. Виконувані концертні програми відзначались 

жанровою та стильовою різноманітністю, в більшості з них звучали твори 

сучасних композиторів. Прикрасою випуску стали студенти Голдобіна О.(клас 

професора О. М Щелкановцевої), Жук Т. (клас ст. викл. О. С. Красюкової), 
Смірнова І. (клас професора Є. С. Лєбєдєва), Литвищенко О. (клас проф. 

О. І. Назаренка), Чередниченко І. (кл. проф. І. І. Снєдкова), Чередниченко Н. 

(клас доц. Л. С. Мандзюк), Кіташкіна М. (клас проф. В. І. Доценка), Остапчук І. 
(клас ст. викладача Блінкова О. Л.), Барсегян Г. (клас проф. В. М. Алтухова), 
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Дерев’янко Є., Приженков О. (клас доц. Федоркова О. В.), Коновал К. (клас 

засл. артиста України, доцента Войнова А. В.), Фик Ю. (клас засл. артиста 

України, доцента Подольчука В. В.), Сухіна Є. В. (клас ст. викл. Курилко Т. О.).  

Випуск театрального факультету підготували досвідчені майстри 

сцени: заслужений діяч мистецтв України О.А. Аркадін-Школьник, заслужена 

артистка України О.В. Стеценко і А.Д. Солоняк, кандидат мистецтвознавства, 

доцент Я.В. Партола. Державні іспити пройшли у визначені навчальними 

планами терміни. 

За висновками голови ДЕК випускники ОКР «Магістр» показали 

різноманітність у виборі тем наукових досліджень, володіння термінологією, 

вміння оперувати нею. Більшість тем пов’язані з історією українського, 

харківського театру та виконавських кафедр ХНУМ імені І. П. Котляревського. 

Важливо зазначити, що жанровий спектр тем дипломних робіт цього року був 

значно ширший, ніж в попередні роки. Крім того, навіть «місцеві» теми 

студенти розглядали в найширшому і подекуди доволі складному контексті 
світового театру, що подвоювало їх завдання та відповідальність. У роботах 

використано велику першоджерельну базу. Високі були оцінені випускні 
екзамени наступних студентів: Д. Каландарішвілі, В. Писарев («Акторське 

мистецтво драматичного театру та кіно»), А. Соломко, В. Югас («Акторське 

мистецтво театру ляльок»). 

 

Якість навчально-виховного процесу відображають результати 

екзаменаційної сесії.  
За результатами вступної кампанії та літньої сесії стипендію на 

виконавсько-музикознавчому факультеті отримують 108 студентів, з них 

відмінників – 7 осіб, стипендіатів Президента України – 3 особи. 

На оркестровому факультеті стипендію отримують 107 студентів, з них 

відмінників – 5 осіб, стипендіатів Президента України – 2 особи. Стипендію 

Харківського міського голови «За обдарованість» одержали 2 студенти. 

На театральному факультеті стипендію отримують 62 студенти, з них 

стипендію Президента України – 2 особи. 

Зміни, що відбулися в 2017 році у системі нарахування стипендій, 

позитивно вплинули на навчальний процес Університету. Після сесії 
складається окремий рейтинг для кожного курсу і спеціальності. Рейтинг 

визначає успішність студентів за допомогою показника, який МОН називає 

«консолідованим показником успішності». На 90% цей показник 

складатиметься із навчальних досягнень (тобто середнього балу за сесію), а на 

10% – із досягнень в інших сферах, тобто науці, творчості, громадському житті 
та спорті. Тобто у випадках, коли два студенти однаково успішно вчаться, 

перевагу матиме той, хто проявляє активність в інших сферах 

університетського життя. Точні правила та механізми формування рейтингів 

визначатиме кожен університет самостійно, спираючись на рекомендації МОН. 

Університет також може дозволити отримувати підвищену академічну 

стипендію студентам, які не є круглими відмінниками, але входять у топ-2% 
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свого курсу і спеціальності. І в таких умовах значно підвищується значення 

лауреатських звань, які щорічно одержують вихованці Університету.  

 

Протягом 2018 р. лауреатами та дипломантами різноманітних 

конкурсів та фестивалів національного та міжнародного рівнів стали більше 

80 осіб на виконавсько-музикознавчому факультеті, біля 70 осіб на 

оркестровому факультеті, 11 студентів та декілька акторських складів 
театрального факультету (Див.: Додаток А).  

Серед наших перемог – 13 Гран-Прі, 58 перших місць, 52 других, 25 

третіх та численні дипломанти. Географія заходів охоплює європейські країни 

(Іспанія, Італія, Чехія, Угорщина, Польща, Греція), КНР, Росію та, авжеж, 

більшість конкурсів та фестивалів (майже 50) пройшли в Україні. 
 

 

4. КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Ключова подія у концертному житті ХНУМ – проведення щорічного 

Міжнародного музичного фестивалю «Харківські асамблеї» (засновник та 

Художній керівник – народна артистка України, професор, ректор ХНУМ імені 
І.П. Котляревського Т.Б. Вєркіна). XXV, ювілейний, фестиваль пройшов з 6 

вересня по 24 жовтня 2018 року. Обрана тема фестивалю «Клара Шуман. Жінка 

в мистецтві – Муза, майстерність, легенди...» виявилася дуже актуальною для 

сучасної музичної ситуації та викликала неабияку зацікавленість як у 

вітчизняних митців, так і у іноземних гостей. Протягом трьох тижнів відбулось 

34 концерти, з яких 13 – у виконанні учасників з Німеччини, Великої Британії, 
Литви, Іспанії, Швейцарії, Румунії, Болгарії, Італії, США. Особливими подіями 

стали виступи відомих європейських музикантів Вольфганга Манца, 

Костянтина Ліфшиця, Петера Розенберга, Крістофа Адта, Юстаса Дваріонаса, 

Уільяма Фонга, Естебана Вальверде, Юрія Насушкіна, Лідії Стратулат, Вен-

Сінн Янга, Євгена Ліфшиця. Широко були представлені і виступи українських 

колег. Цінним надбанням фестивалю є можливість для вітчизняних митців 

виступати у безпосередній взаємодії із європейськими гостями, що забезпечує 

формування єдиного культурного простору. Особливо слід відзначити вдалу 

співпрацю колективів ХНУМ імені І.П. Котляревського (симфонічного 

оркестру та хору) із видатними музикантами в рамках відкриття та заключного 

концертів фестивалю.  

Також в рамках «Харківських асамблей» відбулись майстер-класи гостей, 

Міжнародна науково-практична конференція «Жінка за межами звичайного: 

Клара Шуман, Фанні Мендельсон, Марія Шимановська... », презентації нових 

мистецьких видань. В рамках фестивалю пройшов ІІІ Міжнародний конкурс 

музичного мистецтва, унікальний для України захід, розрахований як на 

студентську молодь, та і на музикантів віком до 40 років, які суміщують 

викладацьку та виконавську діяльності. Виступи понад 60 молодих музикантів з 

8 країн світу оцінювало Міжнародне журі, до якого увійшли видатні митці 
України, Литви, Польщі, Німеччини, Великої Британії. Конкурс отримав 
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визнання на міжнародному професійному рівні: влітку цього року його було 

запрошено до Міжнародної асоціації молодіжних конкурсів (EMCY) 

одностайним рішенням представників генеральної асамблеї асоціації в 

м. Люксембург.  

Але протягом року концертна активність викладачів і студентів не вщухає, 

бо є важливою складовою навчально-виховного процесу. За їх участі 
відбуваються мистецькі заходи у концертних залах ХНУМ та міста, в інших 

регіонах України, за кордоном. Як позитивний фактор відзначимо величезну 

кількість цікавих різноманітних концертів та спектаклів.  

Серед форм концертної діяльності відзначимо наступні: сольний концерт, 
концерт камерної музики), концерт оркестру, змішаний концерт, концерт класу, 

звітні концерти, фахові екзамени асистентів-стажистів у формі концертів, 

авторські концерти, тематичні і благодійні концерти, а також концерти у 

рамках конкурсу «Харківські асамблеї», Міжнародного музичного фестивалю 

«Харківські асамблеї».  

Сольні концерти, концерти з оркестром, авторські концерти, 

диригування оркестрами та великими ансамблями представників 

професорсько-викладацького складу і концертмейстерів: Бондаренко М.В., 

Сагалова Г.В., Шадько М.О., Тарабанов А.П., Давидов С.П., Попов Ю.К., 

Денисенко І.Є., Бевз М.В., Саламатова Г.В., Седюк І.О., Копелюк О.О., 

Птушкін В.М., Мужчиль В.C., Турнєєв С.П., Калінін С.О., Доценко В.І., 
Мельник А.О, Красюкова О.С., Калабухін А.В., Насушкін Ю.А., Вербицька І.В., 

Холоденко Л.О., Міхєєв Б.О., Назаренко О.І., Дяченко Ю.С., Ковач І.Ю, 

Мельник Н.В. 

Відбулися концерти класів провідних викладачів ХНУМ: Вєркіної Т.Б., 

Птушкіна В.М., Руденко Н.І., (фортепіано), Стогній В.Т., Бевз М.В., (загальне і 
спеціалізоване фортепіано), Удовиченка М.М., Дедусенко Ж.В. (камерний 

ансамбль), Нікітської Є.С., Кондратьєвої Т.І. (концертмейстерська 

майстерність), Холоденка Л.О. (скрипка), Щелкановцевої О.М. (віолончель), 

Клебанової С.В., (концертно-камерний спів), Курілко Т.О. (гобой), 

Федоркова О.В. (тромбон), Подольчука В.В., Тарарака Ю.П. (труба), 

Чурікова В.В. (саксофон), Назаренка О.І. (баян), Доценка В.І. (гітара), 

Костенко О.О. (цимбали), Костенко Н.Є. (домра), Тимошенка А.В. (естрадний 

спів).  

Проведено 37 сольних студентських концертів за кафедрами та 

спеціалізаціями:  

– «спеціальне фортепіано» – С. Казанцев, П. Янчук, І. Чичканов, 

Д. Лимар, Л. Романченко, М. Зон, М. Жорнікова, С. Смолянінова, Ю. Сухленко, 

Є. Черкашина;  

– «спеціалізоване фортепіано» – В. Любченко;  

– «академічний спів» – В. Лашко;  

– «оркестрові струнні інструменти» – А. Здоровиця, О. Ільяшенко, 

І. Глібов, А. Пасічник, А. Ставицький, Н. Сафіна;  

– «оркестрові духові та ударні інструменти» – Л. Хачатрян, С. Цимбал;  
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– «народні інструменти України» – А. Аулова, А. Воробйова, 

К. Цурбельова, А. Шнирьова, С. Стешенко, Р. Голубов, Ю. Савченко, 

Р. Желіба;  

– «композиція» – К. Палачова, А. Наконечна, Х. Юрко, В. Богатирьов;  

– «музичне мистецтво естради і джазу» – Чжан Чі.  
Оперна студія ХНУМ імені І. П. Котляревського репрезентує власні 

постановки у приміщенні Харківського державного театру музичної комедії. 
Цього року це були опери К. Орфа «Розумниця», П.І. Чайковського «Євгеній 

Онєгін», С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», С.Рахманінова 

«Алєко» 

Окрім концертів у залах ХНУМ імені І. П. Котляревського студенти, 

асистенти-стажисти і представники професорсько-викладацького складу брали 

участь у представницьких концертах на рівні Харкова, Харківської області, 
України, близького і дальнього зарубіжжя у сольному, ансамблевому і 
оркестровому виконавстві.  

Загальна кількість концертів у період з січня по грудень 2018 року – 

205. У тому числі у Великому залі – 143, у Камерному залі – 34, у Малому залі 
– 28. (Див. Додаток D) 

Хоровими колективами університету було проведено 26 концертних 

виступів. Викладачами виклнавсько-музикознавчого факультету проведено 

майстер-класів – 52; відкритих уроків – 19.  

Змістовною у 2018 році була робота студентського симфонічного 

оркестру – найбільшого творчого колективу оркестрового факультету. У цьому 

році було зіграно 5 програм під орудою художнього керівника колективу Юрія 

Насушкіна (Іспанія-Україна), ректора Нюрнберзького університету музики 

Крістофа Адта (Німеччина), народного артиста України Ігора Шаповалова. В 

репертуарі оркестру щорічно з’являються нові твори: Концерт для фортепіано з 

оркестром К. Шуман, Перший концерт для фортепіано з оркестром Й. Брамса, 

Друга симфонія Р. Шумана, Увертюра «Фауст» Е. Майєр, Концерт для 

віолончелі з оркестром А. Дворжака. 

Яскравими виступами відзначилися: камерний оркестр університету 

(художній керівник та диригент – засл. діяч мистецтв України, професор 

Л.О. Холоденко), оркестр народних інструментів (художній керівник та 

диригент – засл. діяч мистецтв України, професор Б.О. Міхеєв), гітарний 

оркестр (художній керівник – засл. артист України, професор Доценко В. І.)  

На театральному факультеті системно працює навчальний театр «5-й 

поверх» (кафедра майстерності актора, завідуючий кафедрою – 

Л. В. Садовський), і навчальний театр кафедри майстерності актора та 

режисури театру анімації (завідуючий кафедрою – О. О. Інюточкін). 

Репертуар навчального театру складається з кращих зразків світової, 
сучасної та класичної драматургії. Більшість вистав обох кафедр були високо 

оцінені харківською пресою та глядачами. У студентському театрі обох кафедр 

демонструється від 2 до 5 вистав на тиждень. Налагоджений випуск реклами, 

репертуар навчального театру обох кафедр постійно оновлюється на сайті 
університету та в соціальних інтернет-мережах (YouTube, Facebook). Постійно 
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оновлюється інформація на театральній тумбі біля будівлі факультету, а також 

фотостенди у вікнах першого поверху. 

 

Репертуар навчального театру кафедри майстерності актора драматичного 

театру та кіно (навчальний театр «5-й поверх»): 

1. «Попелюха» Я. Гловацький (реж. – засл. арт. України 

С. О. Бережко). 

2. «Трьохгрошова опера», трагікомедія в 2-х діях, за пєсою Б. Брехта 

(худ. кер. та режисер – засл. діяч мистецтв України О. А. Аркадін-Школьнік) 

3. «На дні», М. Горький, трагікомедія на 2 дії. (худ. кер. курсу – 

заслужений діяч мистецтв України О. А. Аркадін-Школьнік. Режисер вистави – 

В. В. Гуйвін. 

4. «Провінційні анекдоти», О. Вампілова. (реж. – В. Дорошенко, 

Я. Кушнаренко, студенти ІV курсу кафедри режисури драматичного театру). 

5. «За зачиненими дверима», Ж.-П. Сартр. (режисер-постановник – 

засл. арт. України О. В. Стеценко). 

6. «Метро», історія, що трапилася з тобою… (худ. кер. курсу – 

заслужений діяч мистецтв України О. А. Аркадін-Школьнік. Режисер вистави – 

заслужений артист України А. С. Романій). 

7. «Три  високі жінки», Е. Олбі. (реж. – засл. діяч мистецтв України 

Л. В. Садовський). 

8. «Станція», драма на 2 дії за п’єсою О. Вітра. (режисер та керівник 

курсу – нар. арт. України О. П. Васільєв). 

9. «Украдене щастя», І. Франко. (реж. – Л. Петренко, студентка ІІ 
курсу магістратури кафедри режисури драматичного театру). 

10. «Маклена Граса», трагікомедія на 2 дії за п’єсою М. Куліша 

(режисер – В. В. Гуйвін, худ. кер. – засл. діяч мистецтв України О. А. Аркадін-

Школьнік) 

11. «Дядя Ваня» А. Чехов (реж. – заслужений діяч. мистецтв України 

С. В. Пасічник, худ. кер. - нар. арт. України Ю. С. Євсюков) 

12. «По дорозі в казку», О. Олесь. (реж. – студентка ІV курсу кафедри 

режисури драматичного театру А. Горбунова) 

 

Репертуар навчального театру кафедри майстерності актора та  

режисури театру анімації: 
1. «Рибалчина русалонька» В. Корольова-Старого, (реж. – ст. викладач 

А. Солоняк). 

2. «Пер Гюнт» за Е. Грігом (постановник – викладач кафедри 

сценічної мови – С. О. Гукасян-Коробейнікова, худ. рук. – ст. викладач 

А. Солоняк). 

3. «Журавлиний сік» (реж. та кер. курсу – О. Коваль). 

4. «Свинопас» за казкою Г. Х. Андерсена (реж. – доцент 
С. Я. Фесенко) 

5. «Комедія дель арте» за мотивами традиційного театру дель арте 

(реж. – доцент С. Я. Фесенко). 
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6. «Мертві душі» В. Гоголь, (реж. та кер. курсу – О. Коваль) 

7. «Мумі-Трель», Т. Янссон (реж. та кер. курсу – О. Коваль). 

8. «Вертеп», (худ. керівник та режисер – О. О. Інюточкін). 

9. «Василина», народна казка (режисер – засл. арт. АРК 

Дмитрієва О. Ф.)  

10. «Котик на снігу», К. Мєшков та П. Катаєв (художній керівник курсу 

та режисер – А. Д. Солоняк)   

11. «Рукавичка» за мотивами казки «Попелюшка» Ш. Перро (реж. та 

худ. рук. - заслужений діяч мистецтв України, професор О. О. Інюточкін ) 

 

Окремий напрям концертно-просвітницької діяльності утворюють 

започатковані благодійним фондом «Харківськів асамблеї» мистецькі 
проекти: «Дитяча філармонія», «Музичні династії», «Бесіди про музику», 

«Канікули в університеті мистецтв». Ці концерти збирають численну слухацьку 

аудиторію і надихають на створення цікавих рецензій. Також за допомоги 

Фонду «Харківські асамблеї» реалізуються проекти, створенні для залучення до 

наукової діяльності якомога більшого числа музикантів-виконавців: 

«Відкритий університет», «Практична музикологія» та інші.  
У 2018 році був продовжений цикл концертів, які презентували новітню 

та мало знайому музику, причому окремий акцент ставиться на творчість 

харківських композиторів. Загалом у 2018 році Університет разом з фондом 

«Харківські асамблеї» ініціював проведення 30 мистецьких акцій, у роботі 
яких (не враховуючи учасників фестивалю та конкурсу) взяли участь понад 

півтисячі музикантів.  

Активізації музичного виконавства значною мірою сприяло покращення 

планування концертної діяльності, чітка організація роботи великого, малого та 

камерного концертних залів університету, інформування та залучення на 

концерти не тільки студентів та викладачів, але все більш широких верств 

шанувальників музичного мистецтва міста. Значний вклад внесли й активна 

пропаганда музикознавцями університету в пресі та зусилля колективів кафедр 

у такому напрямку роботи як формування фонду аудіо- та відеозаписів на CD, 

DVD (протягом 2018 року здійснено 16 фондових аудіо- та відеозаписів на CD, 

DVD), участь у програмах на телебаченні, радіо тощо. 

 

 

5. ВИХОВНА РОБОТА 

 

У Харківському національному університеті мистецтв імені 
І. П. Котляревського повною мірою створені умови для формування творчої 
особистості, виховання студентів на кращих традиціях музичного та 

театрального мистецтва. Розвитку світогляду, загальнолюдських цінностей, без 

яких не може бути справжнього митця-виконавця, сприяє проведення творчих 

зустрічей, фестивалів, конкурсів, творчих звітів.  

В університеті плідно працює студентське самоврядування та функціонує 

Студентська рада. 
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Завдяки зворотному зв’язку керівництва університету та студентів було 

затверджено річний кошторис витрат органів студентського самоврядування на 

2018 рік (на виконання ст. 40 студентського самоврядування Закону «Про вищу 

освіту»), кошти якого були направлені на придбання нових газових плит для 

гуртожитку Університету та відрядження членів Студентської ради на 

різноманітні конференції. Активною була участь студентського 

самоврядування у вирішенні питань проживання студентів у постачанні теплої 
води, заходів з економії. 

Згідно законодавства студентське самоврядування займається достатньо 

широким колом питань університетського життя. Студенти приймають участь у 

роботі вченої ради та ректорату. Представники студентства увійшли до 

Стипендіальної комісії та взяли участь у підрахунку балів рейтингового списку 

студентів. 

Великий обсяг роботи виконується представниками Студентської ради по 

оформленню документації для забезпечення пільгового проїзду студентів у 

міському транспорті. 
Цього року під особливою увагою Студентського Самоврядування були 

студенти, що проживають у гуртожитку. Студентська рада уважно слідкувала 

за виконанням правил внутрішнього розпорядку та дотримання чистоти на його 

території. Восени та навесні мешканці гуртожитку проводили традиційне 

прибирання прилеглої території. 
Студентська рада постійно доводить до відома студентів необхідність 

своєчасної оплати проживання у гуртожитку. Особливо важливою ця робота 

стала у листопаді та грудні. У зв’язку з підвищенням стипендії, оплату за 

гуртожиток було підвищено (згідно законодавства вона не може перевищувати 

40% від стипендії). Роз’ясненням цього питання, контролем за здійсненням 

доплати ретельно займалися деканати та Студентська рада. 

Студентство університету залучено до роботи в «Української асоціації 
студентів». Представник Студентської ради ХНУМ взяв участь у 

національному студентському форумі та у Генеральній асамблеї Асоціації, де 

відбулася зустріч з міністром освіти та науки України. 

Відзначимо найбільші значні виховні заходи університету. Серед них 

наступні: 
– участь студентів музичних факультетів у міжнародному конкурсі з 

української мови ім. П. Яцика та студентів театрального факультету у мовно – 

літературному конкурсі ім. Т. Шевченка; 

– більше 40 студентів взяли участь у Радіодиктанті національної єдності, 
присвяченому Дню української писемності та мови; 

– незабутньою та надзвичайно яскравою була участь студентів у ІV 

мистецькій акції Харківського університетського консорціуму «Мистецтво 

об’єднує молодь».  

Різноманітні творчі мистецькі акції та проекти були здійснені студентами 

театрального факультету, серед них: 

«Парад вертепів» за замовленням Міської та Обласної Рад, «День 

вишиванки», Творчий вечір на честь Дня народження У. Шекспіра, Вечір 
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пам`яті М. Куліша «Діалог крізь простір та час», театрально-урбаністичний 

фестиваль «PARADE-fest», відкриті лекції: «Нові медіа – інструмент діалогу з 

аудиторією» та «Інклюзія у театрі». 

 

Благодійні акції 
Традиційний «Різдвяний трамвай» із колядниками та різдвяними зірками 

курсував Харковом увечері у Різдвяну неділю. Цю акцію, організовану 

волонтерами за участі студентів ХНУМ, у місті проводять увосьме.  

У січні на майдані Свободи відбулося урочисте відкриття фестивалю 

вертепів «Вертеп-фестиваль 2018» за участю голови Харківської обласної 
державної адміністрації  Світличнї Ю. О., за ініціативи БО «Харків з тобою» та 

підтримки Харківської обласної державної адміністрації. У відкритті фесту та у 

святковому параді вертепів взяли участь студенти театрального факультету 

заочної та денної форми навчання. 

13.03.2018 пройшов Благодійний концерт у ХНУМ імені 
І. П. Котляревського, в якому взяли участь студенти ІІ курсу кафедри 

майстерності актора (худ. рук. – засл. діяч мистецтв України – 

Л. В. Садовський). 

До Новорічних свят для дітей викладачів та співробітників ХНУМ імені 
І.П. Котляревського студенти ІІ курсу кафедри майстерності актора провели 

новорічну інтермедію (худ. кер. – засл. арт. України А. П. Лобанов) та студенти 

ІV курсу кафедри майстерності актора та режисури театру анімації показали 

лялькову виставу (худ. кер. та реж. вистави – ст. викладач А. М. Коваль). 

Вистави для «особливих» дітей товариства БО «ХЄБФ «Хесед-Шааре 

Тіква» (дитяча группа інклюзія) регулярно показують студенти кафедри 

акторської майстерності та режисури театру анімації. 
Участь студентів у шефській роботі зайняла значне місце в їх 

студентському житті. 
Талановиті студенти презентували свою майстерність у самих різних 

заходах обласної адміністрації, в залі ФТІНТ, студентській лікарні, у костьолі, 
залах вищих навчальних закладів Харкова, у дитячих будинках та школах. 

Протягом року відбулися виїзди з виставами та концертами, які завжди 

супроводжувалися вступним словом про університет.  
Продовж року проводилася робота зі школами і ліцеями Харкова і 

області, показ шефських вистав для дітей Харкова і області, показ вистав та 

проведення майстер-класів, екскурсій, бесід, вікторин у рамках регіональних, 

загальноукраїнських та міжнародних театральних фестивалів, Дня відкритих 

дверей на театральному факультеті ХНУМ та на інших майданчиках. 

Так. на театральному факультеті відбувся день відкритих дверей, де 

пройшли консультації з усіх спеціалізацій факультету, вистави обох навчальних 

театрів («Попелюшка», реж. та худ. рук. - заслужений діяч мистецтв України, 

професор О. О. Інюточкін ; «Трьохгрошова опера» - реж. та худ. рук. – 

заслужений діяч мистецтв України О. А. Аркадін-Школьнік) та майстер-класи: 

з пластичних дисциплін (жонглювання, ексцентрика, пантоміма) – викладач 

В. М. Розін, з майстерності актора та режисури театру анімації – доцент 
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С. Я. Фесенко, з сучасного танцю – канд. мистецтвознавства, доцент 
К. В. Бортник. 

Студенти кафедри майстерності актора та режисури театру анімації 
регулярно показують для учнів школи Бойко анімаційні вистави («Свинопас» за 

казкою Г. Х. Андерсена та «Комедія дель арте» за мотивами традиційного 

театру дель арте, реж. – доцент С. Я. Фесенко; «Рукавичка» за мотивами казки 

«Попелюшка» Ш. Перро, реж. та худ. рук. – засл. діяч мистецтв України, проф. 

О. О. Інюточкін та ін.). 

Проведена лекція з історії українського театру для учнів старших класів 

Харківської гімназії №1 (ст. викладач кафедри театрознавства О. Л. Либо). 

На День Святого Миколая у якості шевської та профорієнтаційної роботи 

для молодших класів Комунального закладу Обласної спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради (м. 

Песочин) була проведена анімаційна вистава «Казки Андерсена» (реж. та худ. 

рук. – доцент С. Я. Фесенко). 

 

Творчі зустрічі 
У Yermilov centre у рамках виставки «Лесь Курбас у Харкові» (січень-

лютий 2018) відбулась низка заходів за участю викладачів та студентів 

театрального факультету, зокрема: 

Декан театрального факультету, кандидат мистецтвознавства, доцент 
Партола Я. В. – куратор освітньої програми виставки «Лесь Курбас у Харкові» 

у Yermilov centre, виступила з публічною лекцією «Лесь Курбас VS харківський 

глядач»; «Читання текстів «Березолю»», у яких взяли участь викладачі та 

студенти театрального факультету: ст. викладач кафедри сценічної мови 

І. І. Кобзар, засл. арт. України, доцент кафедри сценічної мови Т. Л. Грінік, 

засл. арт. України, доцент кафедри майстерності актора О. В. Стеценко; митці 
харківських театрів влаштували сценічні читання п’єс, що ставилися Лесем 

Курбасом або ставилися у «Березолі»: ст. викладач кафедри сценічної мови 

Н. М. Цимбал (Театр «Арабески» – «Маклена Граса» Миколи Куліша, режисер 

Світлана Олешко); студентка І курсу кафедри режисури драматичного театру 

О. Захарова (худ. рук. – заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри 

С. В. Пасічник) поставила разом з учнями ШСТСН пластичну композицію за 

описом робіт Курбаса. 

Ст. викл. кафедри сценічної мови Кобзар І. І. – поетичні читання 

«Розстріляне відродження», бібліотека імені К. Станіславського (зі студентами 

ІІІ курсу кафедри акторської майстерності та режисури театру анімації).  

Зустріч студентів театрального факультету з режисером художнього 

фільму «Дике поле» Ярославом Лодигіним. 

Партола Я. В. – вситупила з лекцією у Мистецькому арсеналі на виставці 
«Лесь Курбас – нові світи» із діалогічною слайд-лекцією «Театр акцентованого 

впливу: Курбас, Куліш і Харків 1920-х» (Київ, листопад 2018). 

Студенти також брали активну участь у проектах національно – 

патріотичного виховання: у ІІ Всеукраїнському зльоті волонтерів, у 

волонтерському проекті Україна – Німеччина в рамках програми «Волонтери 
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ООН», в акціях Обласної державної адміністрації «Запали свічку», у 

Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» та багатьох інших. 

Співпраця з різними організаціями проходила і в рамках Всеукраїнського 

проекту «Від серця до серця», Всеукраїнського проекту «Зробимо Україну 

чистою». Студенти театрального факультету приймали активну участь у 

флешмобах. 

Різноманітні творчі мистецькі акції та проекти були здійснені студентами 

університету. серед них мистецька акція до Дня незалежності Ізраїлю, 

мистецька акція до Дня незалежності Польщі, Міжнародна акція «Ніч музеїв», 

«День Європи в Україні», «Французький вояж» та багато інших. 

Також необхідно відзначити, що студенти університету мають і певні 
спортивні досягнення у різних видах спорту, які демонструють на спортивних 

змаганнях та спартакіадах. 

 

 

6. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

Підтвердженням плідної роботи професорсько-викладацького складу 

ХНУМ імені І. П. Котляревського стали нагороди, відзнаки та почесні 
звання: 

Орден «За заслуги» ІІІ ст. – професор кафедри оркестрових духових 

інструментів В.М. Алтухов;  

«Народний артист України» – доцент кафедри майстерності актора та 

режисури театру анімації М.І. Тягнієнко; 

«Заслужена артистка України» – викладач кафедри оперної підготовки 

Т.С. Андріївська; 

«Заслужений діяч естрадного мистецтва України» від Асоціації діячів 

естрадного мистецтва України – доцент кафедри музичного мистецтва естради 

та джазу Н.В. Дрожжина; 

Диплом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена», 

номінація «Декан факультету» – професор кафедри композиції та 

інструментування С.П. Турнєєв; 

Грамота Управління культури виконавського комітету Полтавської міської 
ради – зав.кафедрою хорового диригування, професор С.М. Прокопов; 

 

Дипломи, грамоти та подяки за роботу в журі конкурсів, відзнаки 

концертмейстерам: 

Птушкін В.М., Турнєєв С.П., Тарарак Ю.П., Тарабанов А.П., Мужчиль В.С., 

Савченко Г.С., Чорна А.О., Соляников В.Ю., Кашуба Д.В.  

 

У 2018 р якісно зміцнився склад деяких кафедр: 

до складу кафедри сценічної мови увійшла Тетяна Володимирівна 

Ткаченко, професор, доктор педагогічних наук, член Національної спілки 

театральних діячів України; Анатолій Петрович Лобанов, доцент, професор 

кафедри майстерності актора, заслужений артист України перейшов до 
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театрального факультету на основне місце роботи; завідувач кафедри 

майстерності актора, заслужений діяч мистецтв України Леонід Вікторович 

Садовський отримав вчене звання доцента; кандидат мистецтвознавства, 

заслужений діяч мистецтв України Наталія Олегівна Говорухіна підтвердила 

вчене звання професора. 

Науковий ступінь кандидата мистецтвознавства отримали викладач 

кафедри народних інструментів України Дьяченко Юрій Володимирович 

(наук. кер. – доц. Ю.В. Ніколаєвська) та викладач кафедри теорії музики 

Сердюк Ярослава Олександрівна (наук. кер. – доц. Г.Б. Полтавцева). Отже 

нині чисельність професорсько-викладацького складу Університету дорівнює 

183 особам. З них – серед штатних працівників докторів наук, професорів 28 

осіб (в тому числі 8 докторів наук). Чисельність кандидатів наук та доцентів 

серед штатних працівників становить 94 особи, в тому числі 80 кандидатів 

наук. 

У 2018 році у спеціалізованій вченій раді К 64.871.01 після перереєстрації 
відбулось 12 захистів кандидатських дисертацій, всі – успішні. З них 8 осіб – 

громадяни України (Воскобойнікова В.В. (наук.кер. – доктор 

мистецтвознавства, проф. І.І. Польська), Малий Д.М., Шепеленко Н.Б., 

Копелюк О.О. (наук.кер. – доктор мистецтвознавства, проф. Л.В. Шаповалова), 

Кучеренко С.І., Седюк І.О. (наук.кер. – кандидат мистецтвознавства, доц. 

А.А. Мізітова), Сидоренко О.Ю. (наук.кер. – кандидат мистецтвознавства, доц. 

І.Ю. Сухленко), Косенко Г.Г. (наук.кер. – кандидат мистецтвознавства, доц. 

Ю.В. Ніколаєвська)) та 4 – КНР: Ці Мінвей, Лю Нін (наук.кер. – доктор 

мистецтвознавства, проф. Л.В. Шаповалова), Ден Кайюань, Лю Ї, (наук. кер. – 

професор Т.П. Мадишева).  

 

Важливим чинником кадрової відповідності співробітників університету 

та успішного проходження підтвердження статусу національного є 

проходження міжнародного стажування. У 2018 році представники 

професорсько-викладацького складу ХНУМ імені І. П. Котляревського 

стажувалися за фахом у таких установах та навчальних закладах: 

Викладач кафедри майстерності актора та режисури театру анімації 
Шаповалова Н.П. перебувала на стажуванні в Палермо (Італія) за програмою 

Erasmus+, взяла участь у проекті Youth Exchanges «ІНКЛЮЗ – Інклюзивна 

спільноста у дзеркалі театральних видовищ, організованому за участі 
Міжнародної організації з прав людини; 

Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, 

заступник декана по роботі з іноземними студентами, професор 

Говорухіна Н.О. та кандидат мистецтвознавства, доцент Жаркіх Т.В. взяли 

участь у міжнародній конференції «Інтернаціоналізація освіти, як виклик для 

вищих навчальних закладів: українська та польська перспектива», що відбулася 

на базі Економічного університету в Кракові (Польща), де пройшли стажування 

за темою «Нові та інноваційні методи викладання», отримали відповідні 
сертифікати. 
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Професор кафедри спеціального фортепіано Горецька Н.В. пройшла 

стажування за програмою інтернаціоналізації вищої освіти в Collegium Civitas 

(Варшава, Польща), засвідчене сертифікатом міжнародного зразка. 

Професор кафедри народних інструментів Доценко В. І. стажувався у 

Vienna Konservatorium Budapest (Угорщина). 

На кафедрі хорового диригування старший викладач Михайлова Н М. та 

доцент Савельєва Г. В. отримали Сертифікати про проходження 

Міжнародного післядипломного практичного стажування «Інтернаціоналізація 

вищої освіти» на базі Collegium Civitas, Варшава, Польща.  

 

Усього за 2018 рік підвищення кваліфікації у вишах України та за 

кордоном пройшли 24 викладача з 8 кафедр університету. 

Представники професорсько-викладацького складу ХНУМ 

імені І. П. Котляревського підвищували кваліфікацію у таких установах та 

навчальних закладах: 

Харківська державна академія культури –7 осіб 

Національна музична академія Украни імені П. І. Чайковського – 1 особа 

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової – 16 осіб 

 

Важливим чинником відповідності кадровим вимогам є підтвердження 

знання іноземної мови сертифікатом на рівні не менш B2. У поточному році 
підтвердили відповідну кваліфікацію викладач О.А. Кузьміна (С1), старший 

викладач О.В. Ващенко, професор Н.О. Говорухіна. 

Більшість викладачів Університету як члени творчих спілок активно задіяні 
у музичному та театральному житті країни. Протягом звітного року провідні 
фахівці університету запрошувалися більше ста разів до участі у роботі журі 
міжнародних та регіональних конкурсів, фестивалів, змагань, брали участь у 

роботі Державних екзаменаційних комісій різних навчальних закладів України, 
виступали з майстер-класами. (Див. Додаток С) 

Представники Ради молодих вчених Г.Сагалова та О. Прийменко брали 

участь в інформаційних сесіях та тренінгах з програми «Національний 

Еразмус+». 
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7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА, МЕТОДИЧНА,  

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Плідною виявилася у 2018 році науково-дослідна і методична робота 

професорсько-викладацького складу. В університеті розробляється на 

теперішній час сім наукових напрямів («комплексних тем»):  

 
№№ 

п/п 

Назва теми Науковий керівник 

1 2 3 

1. Гіпертекст сучасного музичного 

виконавства.  

 

Сухленко І. Ю., кандидат 

мистецтвознавства, доцент, науковий 

керівник  

Кафедра спеціального фортепіано  

2. Національні виміри українського 

музичного мистецтва.   

Козак О. І., 
доктор  мистецтвознавства, професор , 

науковий керівник 
Кафедра інтерпретології та аналізу  музики 

3. Сучасні проблеми історичного 

музикознавства. 

Мізітова А. А., кандидат 

мистецтвознавства, професор , науковий 
керівник 

Кафедра історії української та зарубіжної 
музики 

4. Теоретичне музикознавство  та 

сучасна мистецька практика: 

аспекти взаємодії. 

Очеретовська Н. Л., доктор  

мистецтвознавства. професор , науковий 

керівник 

Кафедра теорії  музики 

5. Інтерпретологія  як інтегративна 

наука. 

Шаповалова Л. В.,  

доктор  мистецтвознавства. професор , 

науковий керівник 
Кафедра інтерпретології та аналізу  музики 

6. Вітчизняне виконавське 

мистецтво в аспекті світової 
культури. 

Кононова О. В., кандидат 
мистецтвознавства, професор , науковий 

керівник 

Кафедра загального та спеціалізованого 

фортепіано 

7. Театральна культура Харкова 2-ої 
половини ХХ- початку ХХІ ст.: 
історія, теорія, практика.   

Ботунова Г. Я., 

завідувач кафедри, професор  кафедри, 

науковий керівник 

Кафедра театрознавства 

 

Ефективність науково-дослідної роботи в Університеті засвідчує, 

насамперед, широкий спектр тематичних напрямів, які пов’язані із вивченням 

історії, теорії та практики музичного і театрального мистецтва. За звітний 

період було вийшло друком 75 робот загальним обсягом 230,03 друкованих 

аркушів. Серед надрукованих робіт – 7 збірок наукових праць (73,77др.арк.), 

навчальний посібник «Хрестоматія вокально-педагогічного репертуару для 

контртенора» (17.1 др. арк.). Автор – Говорухіна Н.О. Також побачили світ 6 

монографій та монографічних нарисів (82,8 др.арк.). А саме: Пінчук О.Г. 
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«Canto sospeso Перервана пісня: Книга про В. В. Топіліна», Оболенська М.М 

«Ценностная теория музыкального стиля», Жаркіх Т.В «Символотворчість 

Олівьє Мессіана», Полубоярина І.І. «Professional Artistic Education and Culture 

within Modern Global Transformations», Щетинський О.С. «Лінії. Перехрестя. 

Акценти: Композитор Леонід Грабовський. Бесіди, статті, матеріали», 

Шаповал О.П. «Художня практика Р. Вагнера як комунікативно-творчий 

процес». Продовжують оновлюватися навчально-методичний матеріали. 

Вийшли друком 5 навчальних програм.  

У збірках та часописах, що видаються поза межами нашого університету, 

було надруковано викладачами 34 статті загальним обсягом 17,44 др. арк. З 

них – 5 англійською мовою (статті Смирнової Т.А., Чернявської М.С., 

Полубояриної І.І., Кононової О.В., Кузьміної О.А.). 8 статей видано в 

зарубіжних фахових журналах. Протягом 2018 року в університеті були 

надруковані чотири творчі роботи (9,7 др.арк.). Загальний перелік виданих 
робіт (див. Додаток В). 

Означені показники є вагомим підтвердженням наукового цензу 

Університету. Пріоритетним завданням 2018 року стало просування фахових 

видань Університету до авторитетних баз даних. Випуски обох наукових 

журналів університету – «Аспекти історичного музикознавства» і 
«Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти» 

були здійснені із врахуванням тих критеріїв відбору видань, що діють на 

міжнародних наукометричних ресурсах. Усі випуски містять розгорнуті 
англомовні анотації і повну бібліографію, дубльовану англійською, а журнали 

публікуються з регулярністю не менше чотирох раз на рік (університет видає по 

дві збірки на рік). Склад редакційних колегій журналів, у відповідності до 

чинних вимог, набув статусу міжнародного. До вітчизняних науковців 

долучилися знані колеги з Німеччини, Польщі та Сербії – доктор, професор 

Лейпцизького університету Гельмут Лоос, професор музичної академії у 

Познані Анна Єремус-Левандовська, Мілена Петровіч – з Університету 

мистецтв в Белграді, професор Варшавської театральної академії, директор та 

арт-директор Познанського театру анімації Марек Вашкель. Перехід наукових 

видань університету у цифровий формат, що суттєво збільшує шанси на 

зростання вебометричного рейтингу, означився створенням їх веб-сторінок та 

подальшою реєстрацією на платформі Open Journal System. Звершенням року 

постало укладення договору та пітвердження реєстрації видань як цифрових 

об’єктів. Найближчим часом обидва наукові журнали університету матимуть 

DOI – унікальні цифрові ідентифікатори, наявність яких є обовязковою для 

включення до авторитетних баз даних, відповідно – сприятиме просуванню 

видань до Scopus та Web of Science, а також пожвавить інтеграцію в 

міжнародний науковий обіг.  

Дігіталізація усіх наукових видань – не тільки періодичних, але й 

монографічних, навчально-методичних публікацій (монографій, підручників 

посібників, патентів тощо), котрі так само враховуються при індексації 
університету, суттєво динамізує його рейтингові вебометричні показники на 

міжнародному рівні. Розроблена минулого року концепція та супровідна 
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документація щодо впровадження університетського репозитарію – цифрової 
бібліотеки, що містить електронні варіанти видань і інформацію про місце їх 

«дислокації» на сайті університету, поступово реалізується. На даний момент в 

університеті встановлене необхідне обладнання та програмне забезпечення, тож 

до кінця навчального року репозитарій запрацює.  

Утім, функції електронного репозиторію не вичерпуються зберіганнім та 

індексацією видань. Наявність електронної версії тексту дозволяє шляхом 

комп’ютерної перевірки зробити тест на «академічну доброчесність» автора і 
визначити відсоток оригінальності дослідження. В Університеті затверджене 

Положення про заходи щодо запобігання плагіату. Це стосується як 

студентів, магістрантів, аспірантів, так і професорсько-викладацького складу. 

За даним положенням перед тим, як подавати на Вчену раду Університету 

матеріал для рекомендації до друку, потрібно задокументувати відсоток його 

оригінальності. Довідка про це обов’язково подається на розгляд в комплекті 
документів.  

Увійшла у стале русло діяльність редакційно-видавничого відділу: 

вийшли друком чотири випуски газети Dominanta загальним обсягом 4 др. арк. 

Підготовлений до друку підсумковий випуск газети англійською мовою. 

З кінця 2017 і протягом 2018 року за ініціативи ректора, Народної 
артистки України, кандидата мистецтвознавства, професора Т. Б. Вєркіної 
велася розробка нового офіційного сайту ХНУМ імені І. П. Котляревського. У 

проекті взяли участь співробітники університету – декан виконавсько-

музикознавчого факультету, Заслужений діяч мистецтв України, професор 

С. П. Турнєєв, завідувач кафедрою історії української та зарубіжної музики, 

кандидат мистецтвознавства, доцент Л. І. Шубіна, кандидат мистецтвознавства, 

доцент М. Ю. Борисенко, лаборант кафедри теорії музики М. М. Бичек.  

Відкриття сайту відбулося у грудні 2018 року. Сайт університету 

відповідає сучасним веб-технологіям, він є адаптивним у чотирьох версіях – 

комп’ютерній, великій та малій планшетній, а також мобільній, містить новий 

дизайн і нову структуру, що висвітлює усі напрямки діяльності університету – 

навчальну, творчу, наукову, міжнародну. 

За звітний період проведена робота по 57-ми структурних позиціях 

сайту: опублікована нормативна база університету, документи щодо 

запобігання та протидії корупції, фінансова звітність, відомості про міжнародні 
зв’язки, історію університету та його сучасне життя, провідні університетські 
проекти, інформація про структурні університетські підрозділи, студентське 

самоврядування, навчальний процес, вступну компанію, вимоги для 

зарахування та навчання іноземних студентів, про творчі колективи, роботу 

Спеціалізованої ради, університетські видання, а також афішу, контактну 

інформацію. 

Для функціонування, а також подальшої розробки сайту була створена 

редакційна колегія у складі: С.П. Турнєєв, М.Ю. Борисенко, М.В. Дербас, 

Т.В. Казакова, О.В. Ващенко, Л.П. Казакова, М.М. Бичек. 

За звітний період на сайті опубліковані актуальні матеріали по 

травневому Конкурсу молодих виконавців та музикознавців «Харківські 
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Асамблеї», вперше в історії університету: оприлюднений Щоденник XXV-го 

Міжнародного фестивалю та Третього Міжнародного конкурсу музичного 

мистецтва, що супроводжені унікальною фотогалереєю (фоторепортажі 
виконані Л. П. Казаковою); відкрита рубрика «Навчання», зміст якої складають 

освітні програми, навчальні плани, розклади занять, сесії, державної атестації, 
інформація про лекції, заліки, іспити на заочному відділенні. 

У підготовці сайт-матеріалів (документації, звітів, статей тощо) брали 

участь не тільки члени редколегії сайту, керівники структурних підрозділів, 

викладачі університету, а й аспіранти та студенти різних спеціалізацій. За 

звітний період під керівництвом викладачів кафедри історії української та 

зарубіжної музики було підготовлено понад 90 репортажів, рецензій, інтерв’ю, 

нарисів.Серед молодих авторів найбільшу активність проявили наступні 
студенти: А. Мамона, Ю. Седлецький, А. Смолякова, М. Гончарова, 

Є. Козинець, С. Олійник, А. Мікрюкова, О. Лисичка, С. Щелканова, 

В. Богатирьов, Х. Юрко, В. Галицька, В. Чеботарьова, М. Рослова, 

М. Чернишова, П. Кордовська, Д. Кутлуєва, О. Іщенко, О. Дорофєєва, 

Д. Брюханов. 

В період фестивалю «Харківські асамблеї» добре зарекомендувала себе 

форма бліц-відео-інтерв’ю з гостями і учасниками форуму. Інтерв’ю проводили 

чотирма мовами українською, англійською, італійською і німецькою. Цей 

формат був вдало використаний для наповнення сайту. 

Не менш привабливим виявився також формат коротких відео з 

концертних виступів студентів, аспірантів, колективів і гостей. Завдяки ним 

примножилась насиченість інформативних матеріалів і став першочерговим 

вже художній вимір події, що висвітлюється. 

Знакові події університету активно висвітлювались у засобах масової 
інформації в газетах «День», «Время», «Харьковские известия». Матеріали цих 

інтерв’ю, а також фрагменти концертів були використані для радіопередач на 

Національному і обласному радіо. 

На базі ХНУМ відбулося десять наукових конференцій та круглих 

столів. 

Це, насамперед, відкрита звітна конференція «Актуальні проблеми 

музичного і театрального мистецтва». У лютому незабутня постать Євгена 

Русаброва зібрала науковців та практиків театрального мистецтва на 

конференції «Театральне мистецтво та виклики часу». У березні відбулася 

ХVІІІ Міжнародна науково-творча конференція студентів та аспірантів 

«Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців».  

У рамках фестивалю «Харківські асамблеї» відбулися науково-практична 

конференція «Жінка за межами звичайного: Клара Шуман, Фанні Мендельсон, 

Марія Шимановська….» та ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 

«Диригентсько-хорова освіта: Синтез теорії та практики» У грудні продовжив 

своє життя науково-мистецький проект «Практична музикологія». Темою 

цьогорічної конференції став «Пластичний вимір музичного мистецтва». В 

рамках проектів, як завжди, відбулись численні майстер-класи, презентації, 
творчі зустрічи. 
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Продуктивною науковою роботою також було відзначено проведення 

науково-практичної конференції «Магістерські читання» (13 січня 2018 р.), 

науково-практична конференція «А. В. Плетньов і театральна культура 

Харкова». (До 110-річниці від дня народження 27 квітня 2018 р.), круглих 

столів «Мандри з О. Мессіаном у пошуках гармонії». (До 110-річчя 

композитора 24 квітня 2018 р.) та «Гіпертекст сучасного музикознавства». (до 

Дня науки 19 травня 2018 р.). 

 

 

8. АСПІРАНТУРА 

 

Станом на кінець 2018 року до відділу аспірантури прикріплено 84 особи: 

71 аспірант, 8 асистентів-стажистів та 5 здобувачів. 

Згідно держзамовлення, план набору 2018 становив 5 місць до 

аспірантури та 2 до асистентури-стажування. На вступ до аспірантури було 

подано 26 заяв. В конкурсних вступних іспитах взяли участь 26 осіб. На вступ 

до асистентури-стажування було подано 8 заяв, участь в іспитах взяли 6 осіб. 

Згідно з результатами вступних іспитів та рішенням приймальної комісії 
на місця за державним замовленням зараховано 5 аспірантів. На навчання на 

умовах контракту зараховано 19 осіб, з них 8 осіб для навчання з відривом від 

виробництва. 

В цілому, робота аспірантів проходить на високому рівні, вони активно 

беруть участь у наукових конференціях, публікують досить вагому частку 

наукових робіт університету. З 4 випускників аспірантури бюджетної форми 

навчання 2018 року вже захистили свої дисертації двоє: Галина Косенко, 

Наталя Шепеленко. Ще троє аспірантів набору 2015 року захистилися 

достроково. Це Станіслав Кучеренко, Ігор Седюк та Олег Копелюк. 

Як негативний фактор у роботі аспірантів необхідно підкреслити слабку 

їх мовну підготовку і як слідство – малу кількість участі у зарубіжних 

конференціях та іноземних публікацій. Вважаємо розвиток цього напрямку 

пріоритетним як і роботі наукових керівників, так і в організації навчального 

процесу кафедри іноземних мов.  

Що стосується інституту стажування, то сьогодні відбуваються дуже 

серйозні зміни, які обумовленні двома факторами: введенням нового звання 

Доктор мистецтв, що дорівнює науковому званню Доктора філософії та 

бажанням значно посилити вимоги до осіб, які навчаються на цьому освітньо-

кваліфікаційному рівні. Адже за вимогами іноземних вишів, для отримання 

звання Доктора філософії, претендент повинен зіграти 6 концертів, два з яких 

концерти-лекції та скласти дуже складні іспити на знання історії, теорії музики 

та музичного виконавства. Стандарти підготовки Доктора мистецтв зараз 

обговорюються у Міністерстві культури.  
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9. РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Рада молодих вчених ХНУМ (РМВ ХНУМ) провадить активну діяльність 

за різними напрямами, що включає участь у заходах під егідою державних 

органів, розвиток існуючих, ініціювання нових проектів, які спрямовані на 

популяризацію мистецтва тощо.  

Важливе місце у роботі РМВ займає розробка законопроектів та 

листування з державними органами. Активну участь у цьому напрямі беруть 

О. С. Прийменко та Г. В. Сагалова. РМВ ХНУМ, РМВ при Міністерстві 
культури та Міністерство культури України виробили спільну позицію щодо 

розробки нових підходів до порядку присудження наукових ступенів. Так, 

Кабінетом міністрів була прийнята Постанова «Про затвердження Порядку 

здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в 

асистентурі-стажуванні» від 24 жовтня 2018 р. № 865.  

Окремий напрям роботи – просвітницька діяльність. Протягом року були 

організовані концерти у Харківському національному університеті імені 
Каразіна, Національному фармацевтичному університеті , Фізико-технічному 

інституті низьких температур імені Б. Вєркіна, Науково-технологічному 

комплексі «Інститут монокристалів» НАН України, в «Харківському 

спеціальному навчально-виховному комплексі імені В. Г. Короленка».  

Разом с РМВ при Харківській обласній державній адміністрації протягом 

року було організовано 2 наукових квести «Пошуки скарбів науки».  

В останньому квесті, який пройшов в Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва взяли участь студентські команди 23 

університетів та наукових установ міста Харкова. Приємно зазначити, що 

команда ХНУМ імені І. П. Котляревського отримала перше місце. 

Голова РМВ ХНУМ увійшла до складу робочої групи Ради з 

питань культурно-мистецької освіти Міністерства культури України, що 

займається питаннями розробки правил присудження доктора мистецтв. 

 

 

10. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 

 

Тримаючи курс на євроінтеграцію, у 2018 році університет активно 

провадив міжнародну діяльність, розширюючи базу партнерських ЗВО в 

країнах ЄС. Так, у вересні 2018 р. проректор з науково-педагогічної роботи і 
міжнародних зв’язків О.С. Прийменко взяв участь у Конгресі ініціатив Східної 
Європи (Люблін); під час зустрічі з деканом Інституту музики Університету 

Марії Кюрі-Склодовської, пані С. Бернатович, обговорювалися можливості 
співпраці обох вишів у науковій, освітній, творчій сферах діяльності. З метою 

налагодження можливої співпраці в листопаді проректор О. С. Прийменко 

відвідав Токійський університет мистецтв, у тому числі, задля переняття 

досвіду ефективної організації презентаційної діяльності закладу вищої освіти 

на міжнародному рівні. 
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Вагомим чинником інтеграції університету в європейський освітній 

простір є ефективне провадження академічної мобільності за програмою ЄС 

Erasmus+. Цього року до переліку Еразмус+ партнерів університету додалося 

два мистецькі виші: Консерваторія музики Севільї імені Мануеля Кастільо та 

Школа музики та виконавських мистецтв Політехнічного інституту Порту. 

Протягом року до відповідних національних Еразмус агенцій 

університетом було подано 4 заявки, з яких 3 задоволено. 

У межах Erasmus+ продовжується співпраця з Conservatorio Superior de 

Musica de Vigo. У вересні 2018 р. до м. Віго вирушили на навчання три 

студенти оркестрового факультету (Наталія Іорданова – фагот, Катерина 

Стеценко – скрипка, Анастасія Шнирьова – гітара). А вже в листопаді двоє з 

них отримали перемоги на міжнародних конкурсах: А. Шнирьова, гітара – 2 

премія на VI Міжнародному конкурсі Alhambra para Jóvenes, що проходив у 

Валенсії; К. Стеценко, скрипка – 2 премія на конкурсі струнних інструментів у 

Віго. Більше того, дует цих студенток був запрошений для виступу в 

Королівському театрі Мадриду на відкритті засідання Національної Агенції 
Еразмус+ як засвідчення позитивного досвіду співпраці між іспанським та 

українським закладами вищої освіти у межах академічних обмінів KA107. 

Співпраця з закордонними вишами та культурно-мистецькими 

установами в межах вже підписаних договорів про співробітництво 

реалізується переважно в творчому напрямку: завдяки участі викладачів та 

студентів університету в міжнародних фестивалях, майстер-класах, конкурсах 

тощо, організаторами яких є ХНУМ імені І. П. Котляревського та заклади-

партнери в ЄС. 

Так, на прем’єру драми в 2-х діях «Попелюха» Януша Гловацького (худ. 

кер. та реж. вистави – засл. арт. України С. О. Бережко) були запрошені почесні 
гості: Генеральний консул Генерального Консульства Республіки Польщі у 

Харкові Януш Яблонський, Віце-консул Генерального Консульства Республіки 

Польщі у Харкові Ян Здановський та представник міністерства іноземних справ  

республіки Польща. 

На театральному факультеті (Велика зала) відбулася Лекція Розанджели 

Лебертіні (кандидата філологічних наук, викладача італійської літератури у 

Католицькому Університеті м. Ружомберка, Словакія) «Жінка за межами 

звичайного: Попелюшка». 

Актор та театральний педагог Московської студії практики метода 

Михайла Чехова Дементьєв І. В. провів майстер-клас з майстерності актора 

«Основы творческого метода Михаила Чехова. Высшее Я. Чувство целого» для 

студентів театрального факультету. 

«Шекспірівські дні в Україні 2018» – студенти і викладачі факультету 

взяли участь у міжнародному проекті із програмою «Playing Shakespeare. 

Playing with Shakespeare. Playing by Shakespeare: Shakespearean Theatre Party», 

де текстіи Шекспіра лунали англійською та українською мовами.  

На базі театрального факультету пройшли майстер-класи та тренінги з 

акторської майстерності від режисера та керівника польського театру «Крик» 

Марека Косицюлека та актора Марчина Плавськи. Марек Косицюлек є 
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яскравим представником сучасної польської театральної школи, авторська 

метода якого базується на професійному досвіді Єжи Гротовького. Тренінги 

відбулися за підтримки Генерального Консульства Республіки Польщі в 

Харкові та Польського інституту у Києві у рамках проекту серії «Театральне 

вікно в Європу Після проведення тренінгів декан театрального факультету, 

доцент Я. В. Партола разом з польськими митцями були запрошені до 

Генерального Консульства Республіки Польщі в Харкові. Ця зустріч сприяла 

зміцненню творчих взаємовідносин між ХНУМ імені І. П. Котляревського та 

представниками польського театру. 

Згідно з підписаним договором про співробітництво між ХНУМ імені 
І. П. Котляревського та Білостоцькою академією лялькового мистецтва 

(Польща, м. Білосток) значно зміцніли творчі зв’язки кафедри майстерності 
актора та режисури театру анімації з цією вищою школою, з якою постійно 

проходить обмін досвідом не тільки в творчому, але і в навчальному процесі. 
Студенти кафедри майстерності актора та режисури театру анімації (IV курсу – 

з виставою «Василина», І, ІІІ курсу, І курсу магістратури) під керівництвом 

завідувача кафедри, засл. діяча мистецтв України О. О. Інюточкіна взяли участь 

у Міжнародному фестивалі лялькових театральних шкіл «Лялька-не-лялька» 

(International Festival of Puppetry Theаtre Schools «Рuppet No Puppet», 

м. Білосток, Польща). Участь студентів кафедри анімації у цьому фестивалі вже 

стала доброю традицією. 

Було вперше проведено Арт-резиденцію ANIMA – освітню платформу 

для професіоналів, теоретиків та практиків театру анімації та візуального 

театру. Проект відбувся за підтримки Culture Bridges, Харківського 

благодійного фонду «Фонду розвитку мистецтва для дітей, юнацтва та молоді» 

і «San-San театру». Куратори резиденції – завідувач кафедри майстерності 
актора та режисури театру анімації, заслужений діяч мистецтв України, 

професор О.О. Інюточкін і старший викладач кафедри Ю.О. Білинська – 

запросили до участі в освітньому проекті акторів і режисерів театру ляльок, 

викладачів провідних навчальних закладів мистецтва, театрознавців. 

Резиденцію відвідали театральні діячі з Києва, Одеси, Житомира, 

Хмельницького і Харкова. Хедлайнером проекту став Марек Вашкєль – 

польський історик театру ляльок, теоретик і критик сучасного театру, доктор 

філософії, професор Варшавської Театральної Академії, член виконавського 

комітету міжнародного відділення UNIMA, голова Комісії з комунікацій та 

публікацій і Освітньої ради UNIMA, екс. арт-директор Театру ляльок у м. 

Білосток та Театру анімації у м. Познань. У рамках резиденції слухачі мали 

можливість відвідати інтерактивну лекцію-презентацію Марека Вашкеля «Нові 
тенденції і форми у світовому театрі ляльок. Європейська перспектива», у якій 

професор проаналізував процеси, що відбуваються у сучасному театрі ляльок 

на прикладі кращих європейських вистав. Марек Вашкель також провів 

майстер-клас з менеджменту у креативній індустрії «Цінність комунікації, 
відкритість та толерантність» з презентацією про ефективні методи у 

менеджменті театру анімації на прикладі його роботи на посаді арт-директора 

театрів у Познані і Білостоці; та консультації, бліц-конференцію з питань 
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менеджменту театру, історії і теорії театру анімації. Професор М. Вашкель 

ввійшов до складу редколегії університетских наукових видань. 

Продовжується традиція творчих зв’язків театрального факультету з 

вишами Німеччини. У березні відбулася творча зустріч студентів кафедри 

майстерності актора з керівником молодіжного театру «Колесо» (м. Берлін, 

Німеччина). За результатами участі у конкурсі малих грантів MEET UP! 

PITCHING уможливилася поїздка студентів і викладачів курсу «Майстерня 

55»університету до Гамбурга, а навесні 2019 року до університету прибуде 

німецька делегація зі зворотнім візитом. 

У грудні студенти ІІІ курсу кафедри майстерності актора та кафедри 

режисури драматичного театру («Майстерня-55», художній керівник – засл. 

діяч мистецтв України Садовський Л. В.) з метою творчого обміну були 

запрошені кафедрою Театральної освіти факультету освіти Гамбурзького 

університету взяти участь у проекті Україно-Німецький культурний міст 2018 

р. (Projekts Ukrainisch-Deutsche Kulturbrucke 2018).  

До фіналу конкурсу дійшло 6 проектів зі 140, зокрема, проект обміну 

між ХНУМ та Гамбурзьким університетом. Марія Бораковська та Ілля 

Мірський – партнер програми з Гамбургу – презентували спільний проект та 

виграли грант на проведення цього обміну. З 1-го по 12-те грудня студенти і 
викладачі 3 курсу «Майстерня 55» їдуть до Гамбурга представляти Харківську 

театральну школу. У березні 2019  студенти з Гамбурга приїдуть з відповідним 

візитом наступного року до Харкова. 

Враховуючи значення міжнародних зв’язків університету у сфері освітніх 

послуг, особлива увага приділялася роботі навчально-наукового центру 

міжнародної освіти та співробітництва. Центром організована та 

запроваджена соціально-психологічна та психолінгвістична адаптація 

іноземних громадян до умов проживання в Україні та навчання у ХНУМ імені 
І.П.Котляревського, паспортно-візова реєстрація іноземних громадян, видача 

посвідок на тимчасове проживання в Україні та сприяння їм проведенню 

медичного обслуговування та страхуванню від нещасних випадків.   

В травні 2018 року в межах договору, підписаного між ХНУМ імені 
І.П.Котляревського та Чжецзянською музичною консерваторією (КНР), 

помічник ректора, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри спеціального 

фортепіано Бондаренко М. В. здійснила творчу поїздку до міста Ханчжоу з 

метою знайомства, прослуховування та виявлення талановитих студентів. Під 

час поїздки Бондаренко М.В. дала сольний концерт та провела майстер-класи 

для викладачів та студентів Чжецзянської музичної консерваторії. За 

результатами поїздки отримала Сертифікат, що засвідчив проведення заходів на 

високому професійному і творчому рівні. 
Про продуктивну роботу Центру свідчать плідні показники навчальної та 

участь іноземних студентів у конкурсах, фестивалях, конференціях тощо. 

Так, у 2018 році у зв’язку з повним виконанням навчального плану, 

успішним складанням державних екзаменів закінчили навчання та здобули 

освітній ступінь бакалавра – 10 іноземних студентів, магістра – 9 іноземних 
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студентів. 5 громадян КНР захистили дисертації на здобуття наукового ступеня 

«кандидат мистецтвознавства». 

У 2018 році 16 студентів та 2 аспіранта отримали Свідоцтво МОН 

України про визнання іноземних освітніх документів в Україні. 
За підсумками вступних іспитів на початку 2018-2019 навчального року 

до університету на різні освітні рівні було зараховано 37 іноземних громадян. У 

2018-2019 навчальному році збільшилась кількість іноземних студентів та 

аспірантів з 66 до 80. 

У 2018 році іноземні студенти та аспіранти брали участь у численних 

музичних конкурсах і фестивалях. Лауреатами міжнародних і всеукраїнських 

мистецьких заходів стали 17 іноземних студентів.  

 

 

11. БІБЛІОТЕКА 

Відповідність стану бібліотеки сучасним вимогам, зокрема, наявність 

репозіторію та електронного каталогу, є обов`язковою вимогою МОН щодо 

успішного проходження процедури ліцензування та підтвердження статусу 

національного, оптимізації процесу цитування наукових робіт співробітників 

університету та презентації діяльності нашого ВЗН українській та зарубіжній 

науково-творчій спільноті.  

У 2018 році для бібліотеки було придбано программу «Unilib» для з 

метою створення електронної бібліотеки: довідкого апарату та повнотекстових 

баз даних. З технічного забезпечення придбано: комп’ютер-сервер, 4 

стаціонарні комп’ютери, спеціалізований сканер для книжкових видань, 2 

принтери, 2 сканери штрих-коду. Це надасть можливість у 2019 році розпочати 

роботу щодо створення електронного каталогу та репозиторію.  

В рамках створення в Україні національного репозиторію бібліотека 

підготувала та надала за вимогами реферативної бази «Україніка наукова» (на 

сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) повні тексти 

фахових збірок університету, які вийшли друком у 2018 році: «Аспекти 

історичного музикознавства» вип. 9, 10, «Проблеми взаємодії мистецтва, 

педагогіки та теорії і практики освіти» вип. 46, 47.  

Для створення умов відповідності наукової спадщини нашого 

університету вимогам В2 бібліотека бере участь у створенні пакету документів 

про членство  в міжнародній асоціації видавничої цитованості «PILA», 

представленою в Україні ТОВ «Видавничою службою УРАН». 

З метою забезпечення умов відповідності міжнародним вимогам до 

оформлення наукових публікацій було розроблено та прийнято вимоги для 

науковців нашого університету. Із 16 міжнародних стилів цитування у наукових 

роботах було вибрано і дороблено для наших умов стиль ДСТУ, приклади і 
вимоги якого розміщено на сайті університету.   

З метою досягнення університетом вимог міжнародного наукового рівня 

бібліотека брала участь у вебінарах ЦНБ ХНУ ім.В. Каразіна: «Web of sience – 

нові форми роботи», «Платформи Web of sience», «SCOPUS», 

«Науковометричні бази – журнали», «Міжнародні стилі цитування», «Академія 
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доброчесність». Всю інформацію вебінарів обговорено з науковцями, вироблені 
критерії використання наробок, досвіду інших вузів у створенні 
університетської бази даних.  

Бібліотека брала участь у підготовці документів щодо акредитації 
університету. Було виконано довідку (список) з книгозабезпечення літературою 

учбового процесу.  

У звітному році бібліотека отримала у фонд низку цікавих книжкових і 
нотних видань. Серед них такі рідкісні і цінні видання, які вперше появилися у 

нашому фонді. Серед них: партитура Берліоза «Літні ночі» (6 романсів для 

голосу з орк.), «Збірка укр.пісень» (обр.М.Лисенка для хору) – зібрання 1897-

1903р.р., Райсігер Увертюра до оп. «Кам’яний млин», симфонічні голоси 

«Фортепіанного концерту a-moll» Клари Шуман та багато інш.  

У 2018 р. 2 співробітника бібліотеки пройшли атестацію і підтвердили 

свою кваліфікацію. 

В рамках заходів з формування інформаційної культури студентів 

першого курсу було проведено вісім екскурсій щодо ознайомлення із 

правилами користування каталогами та картотеками бібліотеки. 

На початку звітного року закінчився повний цикл інвентаризації 
бібліотечного фонду, яка розпочалася у 2011 році. За результатами січня 2018 

р. загальний фонд бібліотеки складає 153 011 прим. літератури. При загальній 

кількості читачів 1451 чол. бібліотека видає за рік 64309 прим. літератури і 
має 46315 відвідувань читачів. Якщо зауважити, що частіше бібліотеку 

відвідують читачі-студенти (1173 чол.), то за рік кожен з них відвідує 

бібліотеку в середньому 40 разів і користується 55 прим. літератури.    

 

 

12. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Фінансово-господарська діяльність університету здійснювалась 

відповідно до Кошторису і Плану використання бюджетних коштів з 

урахуванням унесених змін. Університет своєчасно вживав заходи щодо 

перерозподілу бюджетних асигнувань між кодами економічної класифікації 
видатків в межах бюджетної програми. Не бюджетної заборгованості заклад не 

мав.  

Оплата праці і нарахування на заробітну плату. 

У 2018 році за рахунок коштів загального фонду (кошти Держави) та 

спеціального (власні надходження) виплачено 55 млн. 423тис.грн., в тому числі: 
заробітної плати – 45 млн. 342тис.грн., нарахувань на неї – 10 млн. 081тис.грн. 

Всі співробітники університету своєчасно отримували заробітну плату. У 

повному обсязі були виплачені відпускні та матеріальна допомога на 

оздоровлення. Граничний розмір доплат за вчене звання професора і доцента та 

науковий ступінь доктора наук і кандидата наук не зменшувався. Крім цього, в 

межах фонду заробітної плати надавалась матеріальна допомога на лікування та 

сплачувалась премія. На протязі року працівникам закладу не було 
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запропоновано оформити відпустки без збереження заробітної плати. 

Заборгованості по соціальним виплатам немає. 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв здійснювалась відповідно до 

угод, які укладались по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених 

лімітів та дотримання режиму економії. 
Протягом року за спожити енергоносії (природний газ, електричну і 

теплову енергію), водопостачання та водовідведення сплачено 3 млн. 700 

тис.грн. З них: за рахунок власних надходжень – 3 млн. 078тис.грн. (83%), 

кошти Держави – 622 тис.грн. (лише 17%).  

Збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії внесло 

додаткове навантаження на спеціальний фонд державного бюджету. 

Заборгованість за спожити енергоносії (природний газ, електричну і теплову 

енергію), водопостачання та водовідведення  відсутня. 

Стипендії. 
У 2018 році за рахунок коштів загального фонду виплачено 6 млн. 530 

тис.грн., в тому числі: академічні стипендії студентам, аспірантам, 

докторантам, слухачам підготовчого відділення – 5 млн. 787тис.грн. З метою 

підвищення життєвого рівня, скрутного матеріального становища, для 

оздоровлення або за наявності вагомих причин (у разі тривалої хвороби, 

нещасного випадку в сім’ї) сплачено 314 тис.грн. матеріальної допомоги. 

Студентам, які мають високі показники у творчий роботі, досягнення на 

міжнародних та національних конкурсах, на предметних та наукових 

олімпіадах, беруть участь у громадській діяльності університету надана премія 

у сумі 429 тис.грн. 

Господарська діяльність. 

Слід зазначити, що внаслідок своєчасного проходження платежів через 

Державну казначейську службу, збільшились темпи і об’єми капітальних і 
поточних ремонтів та придбання матеріалів і обладнання для забезпечення 

учбового процесу. За рахунок власних надходжень на проведення ремонту 

приміщень, обладнання, інвентарю витрачено 2 млн. 906тис.грн. Протягом 

звітного періоду надійшло матеріальних цінностей на суму 1 млн. 762тис.грн., у 

тому числі: технічне обладнання та інвентар для навчального процесу і 
корпусів -1 млн. 664тис.грн., навчальна, наукова, художня література – 

98тис.грн. 

З метою оптимізації та своєчасного здійснення розрахунків, вжито всіх 

необхідних заходів щодо своєчасного отримання договорів від постачальників 

товарів, робіт, послуг.  

Протягом року у встановлені строки Університет надавав Міністерству 

культури повну і достовірну фінансову та бюджетну звітність, інформацію про 

здійснені господарські операції та отримані фінансові результати діяльності. 
Незважаючи на скрутну фінансову ситуацію, керівництво університету 

зробило все можливе для забезпечення життєдіяльності навчального закладу. 
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Додаток А. 

 

ЛАУРЕАТИ КОНКУРСІВ ТА ФЕСТИВАЛІВ 2018 РОКУ 

Виконавсько-музикознавчий факультет 

Гран-прі: 
1. Васильцова Ю. – Фестиваль-конкурс «Україна збирає друзів», Харків, 28.04.2018 р . 

2. Добрянська А. – ІІ Регіональний фестиваль-конкурс вокального мистецтва «Душі 
криниця», Харків, 27.10.2018 р . 

3. Мазур Д. – Всеукраїнський конкурс класичної музики імені П.І. Чайковського, 
номінація «Сольний спів», Тростянець, 27.05.2018 р . 

4. Смоколіна О. – Всеукраїнський конкурс класичної музики імені П.І. Чайковського, 

номінація «Сольний спів», Тростянець, 27.05.2018 р .; III Всеукраїнський відкритий 

вокальний і хоровий конкурс VOKAL.UA, Київ, 01-02.12.2018 р .  

 

Перші премії: 
1. Богатирьов В. – ІІІ міський фестиваль «Харківська орбіта»: творчий конкурс 

композиторів «Космос – як я його бачу , чую, відчуваю», Харків, 20.04.2018 р . 

2. Смолянінова С. – Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного 

фестивалю «Музика наш спільний дім» ХССМШІ, Харків, 2018 р . 

3. Бурцев М. – Міжнародний конкурс вокалістів ім. М . Магомаєва, Трускавець, 
листопад 2018 р . 

4. Вініченко М. – Фестиваль-конкурс «Україна збирає друзів», Харків, 28.04.2018 р . 

5. Добрянська А. – VI Міжнародна науково-практична конференція «Час мистецької 
освіти»; V Всеукраїнський конкурс-фестиваль музичного мистецтва Art-Dominanta, 

номінація «Методична майстерність», Харків, 28 – 30.03. 2018 р . 
6. Дьоміна А. – Міжнародний фестиваль-конкурс «Джерело талантів», 27.04.2018 р . 

7. Жорнікова М. – Всеукраїнський конкурс професійного музичного мистецтва, Дніпро, 

9-11.02.2018 р . 

8. Кисельова Т. – VI Міжнародна науково-практична конференція «Час мистецької 
освіти»; V Всеукраїнський конкурс-фестиваль музичного мистецтва Art-Dominanta, 
номінація «Методична майстерність», Харків, 28-30.03.2018 р . 

9. Конопліцька Ю. (кл. ст. викл. Можаєва Ф.М .) – Конкурс «The challenge», Київ, 

10.2018 р . 

10. Красинська Ю. – Міжнародний фестиваль-конкурс «GRAND MUSIC FEST», 2018 р .  

11. Лі Янь – Міжнародний фестиваль-конкурс «Джерело талантів», Харків, 27.04.2018 р . 
12. Лядова А. – VI Міжнародна науково-практична конференція «Час мистецької 
освіти»; V Всеукраїнський конкурс-фестиваль музичного мистецтва Art-Dominanta, 

номінація «Академічний спів», Харків, 28-30.03. 2018 р . 

13. Міланина А. – Конкурс-фестиваль «Харьківскі зорі», листопад 2018 р . 

14. Наконечна А. – Конкурс молодих композиторів в рамках фестивалю «Музика наш 
спільний дім», Харків, 07.12.2018 р . 

15. Палачова К. – VІІІ міжнародний конкурс молодих композиторів імені І. Карабиця, 

Київ, 10.2018 р . 

16. Русанова К. – Відкритий фестиваль-конкурс «Битва хорів», Харків, 17.02.2018 р . 

17. Слободянюк А. – Конкурс-фестиваль «Харківські зорі», листопад 2018 р . 
18. Смолякова А. – XV відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та 

композиторів «Харківські асамблеї», номінація «Загальне та спеціалізоване фортепіано», 

старша група, Харків, 05.2018 р . 

19. Тан Чжанчен – V Молодіжний фестиваль мистецтв, Хунань, КНР, 2018 р . 

20. Толкачова Я. – Всеукраїнський конкурс професійного музичного мистецтва, Дніпро, 
9-11.02.2018 р . 
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21. Чжан Хунянь – Міжнародний фестиваль-конкурс «GRAND MUSIC FEST», 2018 р .  
 

Другі премії:  
1. Бика А. – ІІІ Всеукраїнський конкурс камерних ансамблів імені В.П. Повзуна; 

номінація «Камерний ансамбль», ІІ група, Одеса, 22-25.03.2018 р . 

2. Болдирєва Д. – III Всеукраїнський відкритий вокальний і хоровий конкурс 

VOKAL.UA, Київ, 01-02.12.2018 р . 

3. Бурцев М. – ІІІ Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Харківські асамблеї», 
номінація «Вокал», перша вікова категорія, Харків, 10.2018 р . 

4. Головатенко М. – Всеукраїнський конкурс-фестиваль "Арт-Домінанта", Харків, 

28.03.2018 р . 

5. Голосна В. – Фестиваль-конкурс «Україна збирає друзів», Харків, 28.04.2018 р .  

6. Ден Кайюань – Міжнародний конкурс «Музичне мистецтво і педагогіка XXI 
століття», Лоніго, Італія, 2018 р . 

7. Джан Лін – Фестиваль-конкурс «Україна збирає друзів», Харків, 28.04.2018 р . 

8. Добрянська А. – Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Пісенні візерунки», Буча, 15-

16.09.2018 р . 

9. Дубровіна В. – Міжнародний фестиваль-конкурс «SUNFLOWER FEST», Харків, 
03.03.2018 р . 

10. Жданова С. – Фестиваль-конкурс «Україна збирає друзів», Харків, 28.04.2018 р .  

11. Казанцев С. – ІІІ Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Харківські асамблеї», 

номінація «Фортепіано», перша вікова категорія, Харків, 7-11.10.2018 р .  

12. Кудєліна І. – Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного 
фестивалю «Музика наш спільний дім», Харків, 12.2018 р . 

13. Леванда К. – VI Міжнародна науково-практична конференція «Час мистецької 
освіти»; V Всеукраїнський конкурс-фестиваль музичного мистецтва Art-Dominanta, 

номінація «Академічний спів», Харків, 28-30.03.2018 р . 

14. Лю Ся – Міжнародний конкурс «Музичне мистецтво і педагогіка XXI століття», 
Лоніго, Італія, 2018 р . 

15. Мао Сяу – Міжнародний фестиваль-конкурс «GRAND MUSIC FEST», 10.2018 р .  

16. Новіцька О. – Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного 

фестивалю «Музика наш спільний дім», Харків, 2018 р . 

17. Палачова К. – ІІІ міський фестиваль «Харківська орбіта», творчий конкурс 
композиторів «Космос – як я його бачу , чую, відчуваю», Харків, 20.04.2018 р . 

18. Піскун Ю. ІІІ Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Харківські асамблеї», 

номінація «Вокал», друга вікова категорія, Харків, 10.2018 р . 

19. Поляков П. – Конкурс молодих композиторів в рамках фестивалю «Музика наш 

спільний дім», Харків, 07.12. 2018 р . 
20. Продоус Є. – ХІХ міжнародний конкурс імені Марії Юдіної; номінація 

«Фортепіанний дует», Санкт-Петербург, Росія, 12-17.01.2018 р . 

21. Русанова К. – Всеукраїнський конкурс-фестиваль "Арт-Домінанта", Харків, 

28.03.2018 р . 

22. Седюк І. – ІІІ Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Харківські асамблеї», 
номінація «Фортепіано», друга вікова група, Харків, 7-11.2018 р . 

23. Сюй Чжоцюй – Всеукраїнський конкурс-фестиваль "Арт-Домінанта", Харків, 

04.2018 р . 

24. Ушакова М. – ХІХ міжнародний конкурс імені Марії Юдіної; номінація 

«Фортепіанний дует», Санкт-Петербург, Росія, 12-17.01.2018 р . 
25. Хайрутдінов В. – Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного 

фестивалю «Акорди Хортиці», Запоріжжя, 2018 р . 

26. Чень Цю Янь – Фестиваль-конкурс «Україна збирає друзів», Харків, 28.04.2018 р . 

27. Цзян Цинь – Всеукраїнський конкурс «Viva Odessa, viva classic», Одеса, 03.2018г. 
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28. Шадько М. – Другий «Kyiv International piano competition», Київ, 28.10.2018 р . 
29. Юрко Х. – Конкурс молодих композиторів в рамках фестивалю «Музика наш 

спільний дім», Харків, 07.12. 2018 р . 

 

Треті премії:  
1. Балабанова Ю. – Всеукраїнський конкурс класичної музики імені П.І. Чайковського, 

номінація «Сольний спів», Тростянець, 27.05.2018 р . 
2. Бондаренко М. – ІІІ Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Харківські 
асамблеї», номінація «Фортепіано», друга вікова категорія, Харків, 7-11.2018 р . 

3. Долгова А. – VI Міжнародна науково-практична конференція «Час мистецької 
освіти»; V Всеукраїнський конкурс-фестиваль музичного мистецтва Art-Dominanta, 

номінація «Академічний спів», Харків, 28-30.03.2018 р . 
4. Зуєва Х. – VІІІ міжнародний конкурс молодих композиторів ім. І. Карабиця, Київ, 

10.2018 р . 

5. Калиновська А. – XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та 

композиторів «Харківські асамблеї», Харків, 25-29.04.2018 р .  

6. Козиряцький М. – ІІІ міський фестиваль «Харківська орбіта», творчий конкурс 
композиторів «Космос – як я його бачу , чую, відчуваю», Харків, 20.04.2018 р .; VІІІ 
міжнародний конкурс молодих композиторів ім. І. Карабиця, Київ, 10.2018 р . 

7. Кордовська П. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з «Музичного 

мистецтва» та «Культурології», НМАУ імені П.І. Чайковського, Київ, 05.2018 р . 

8. Малишко А. – XVIII Міжрегіональний конкурс юних вокалістів «Соловейко-2018», 
номінація «Академічний спів», V вікова категорія, Кривий Ріг, 10-11.03.2018 р . 

9. Назаренко Д. – Конкурс молодих композиторів в рамках фестивалю «Музика наш 

спільний дім», Харків, 07.12. 2018 р . 

10. Наконечна А. – VІІІ міжнародний конкурс молодих композиторів ім. І. Карабиця, 

Київ, 10. 2018 р . 
11. Палачова К. – Всеросійський конкурс композиторів «Хорова лабораторія XXI 

століття. Музика для дітей та юнацтва, Санкт-Петербург, Росія, 01.05.2018 р . 

12. Петренко А. – Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного 

фестивалю «Музика наш спільний дім», Харків, 2018 р . 

13. Санжаровська О. – VI Міжнародна науково-практична конференція «Час мистецької 
освіти»; V Всеукраїнський конкурс-фестиваль музичного мистецтва Art-Dominanta, 

номінація «Академічний спів», Харків, 28-30.03.2018 р . 

14. Сунь Бо – Всекитайський фестиваль, Huang Long, КНР, 2018 р . 

15. Ушакова М. – XXXIII Міжнародний конкурс піаністів імені Б.Сметани, Чехія, 2018 р . 

16. Чуб М. – ІІІ Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Харківські асамблеї», 
Харків, 7-11.10.2018 р . 

17. Ярова К. – ХХІІ Міжнародний студентський конкурс вокалістів Лідії Абрамової 
«Bella Voce»; номінація «Оперна музика», «Академічний спів», Москва, Росія, 04.2018 р . 

 

Диплом лауреата: 
1. Добрянська А. – Фестиваль «Співочі перлини», Харків, 29.11.2018 р . 
2. Перепелиця Е. – Міський фестиваль-конкурс вокального мистецтва «Primavera voce», 

Харків, 15.03.2018 р .; Всеукраїнський конкурс-фестиваль "Арт-Домінанта" «Anima», Харків, 

28.03.2018 р . 

3. Штейнер І. – лауреат IV ступеню XV Відкритого конкурсу  молодих музикантів-

виконавців та композиторів «Харківські асамблеї», Харків, 25-29.04.2018 р .  
 

Дипломанти: 
1. Богатирьов В. – диплом «Перспектива» Всеросійського конкурсу композиторів 

«Хорова лабораторія XXI століття. Музика для дітей та юнацтва, Санкт-Петербург, Росія, 
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01.05.2018 р .; VІІІ міжнародний конкурс молодих композиторів ім. І. Карабиця, Київ, 
10.2018 р . 

2. Воскобойніков Г. – Конкурс молодих композиторів в рамках фестивалю «Музика 

наш спільний дім», Харків, 07.12.2018 р . 

3. Золотухін Є. – ІІІ міський фестиваль «Харківська орбіта», творчий конкурс 

композиторів «Космос – як я його бачу , чую, відчуваю», Харків, 20.04.2018 р . 
4. Конохова Т. – ІІІ міський фестиваль «Харківська орбіта», творчий конкурс 

композиторів «Космос – як я його бачу , чую, відчуваю», Харків, 20.04.2018 р . 

5. Кудєліна І. – Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного 

фестивалю «Акорди Хортиці», Запоріжжя, 2018 р . 

6. Логвін І. – Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного 
фестивалю «Музика наш спільний дім», 2018 р . 

7. Котелевський М. – ІІІ міський фестиваль «Харківська орбіта», творчий конкурс 

композиторів «Космос – як я його бачу , чую, відчуваю», Харків, 20.04.2018 р . 

8. Кузьмич І. – Конкурс молодих композиторів в рамках фестивалю «Музика наш 

спільний дім», Харків, 07.12.2018 р . 
9. Петренко А. – ІІІ Всеукраїнський конкурс камерних ансамблів імені В.П. Повзуна, 

номінація «Фортепіанний ансамбль», ІІ група, Одеса, 22-25.03.2018 р . 

10. Потоцький С. – ІІІ Всеукраїнський конкурс камерних ансамблів імені В.П. Повзуна, 

номінація «Фортепіанний ансамбль», ІІ група, Одеса, 22-25.03.2018 р . 

11. Сунь Бо – диплом Міністерства культури та туризму  КНР за участь у  XIII 
Всекитайському  фестивалю вокального виконавства, Харбін, КНР, 2018 р . 

12. Янчук П. – ІІІ Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Харківські асамблеї», 

номінація «Фортепіано», перша вікова категорія, Харків, 7-11.10.2018 р . 

13. Ярова К. – ІІІ Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Харківські асамблеї», 

номінація «Вокал», перша вікова категорія, Харків, 7-11.10.2018 р . 

 

Оркестровий факультет 

Гран-прі: 
1. Васильконова В. – Міжнародний вокальний фестиваль-конкурс «Україна збирає 

друзів», номінація «Народний вокал», Харків, 28-29.04.2018 р . 
2. Голяка А. – Всеукраїнський конкурс класичної музики ім. П.І. Чайковського. 

м. Тростянець, травень 2018 р .  

3. Калафат А. – ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс джазових імпровізаторів та 

інтерпретаторів джазових творів, номінація «Інструментальний джаз», друга вікова група, 

Харків, 31.03.2018 р . 
4. Омельченко Є. – Міжнародний конкурс-фестиваль вокального та хореографічного 

мистецтва «Україна збирає друзів», номінація «Вокальні ансамблі», Харків, 28-29.04.2018 р . 

5. Сєїдов Г. – Міжнародний вокальний фестиваль-конкурс «Sunflower Fest», Харків, 

2018 р .  

6. Черноморова С. – Міжнародний конкурс-фестиваль вокального та хореографічного 
мистецтва «Україна збирає друзів», номінація «Вокальні ансамблі», Харків, 28-29.04.2018 р . 

7. Чижова К. – Міжнародний конкурс-фестиваль вокального та хореографічного 

мистецтва «Україна збирає друзів», номінація «Вокальні ансамблі», Харків, 28-29.04.2018 р . 

8. Чуріков В. – XIV Всеукраїнська музична олімпіада “Голос Країни”, номінація 

«Духові інструменти», Київ, 21-28.04.2018 р . 
 

Перші премії: 
1. Аулова А. – Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», Харків, 2018 р .; 

2. Бойко О. – Конкурс «Харківські зорі», Харків, 05.2018 р . 

3. Будко А. – Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного 

фестивалю «Музика наш спільний дім», Харків, 2018 р . 
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4. Васильконова В. – Міжнародний фестиваль-конкурс Grand Music Fest, номінація 
«Вокальне мистецтво», жанр  «Народний вокал», 5 вікова категорія, Харків, 03.2018 р . 

5. Глібов І. – ІV Всеукраїнський конкурс скрипалів та віолончелістів ім. Л. Когана, 

Дніпро, 03.2018 р . 

6. Деркач В. – Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», Харків, 2018 р . 

7. Желіба Р. – Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», Харків, 10.2018 р .  
8. Кириєнко М. – Всеукраїнський конкурс класичної музики ім. П.І. Чайковського, 

Тростянець, 05.2018 р . 

9. Кондратьєва О. – Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», Харків, 2018 р . 

10. Коновал Г. – Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», Харків, 10.2018 р . 

11. Конопліцька Ю. – ХV відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та 
композиторів «Харківські асамблеї», номінація «Загальне та спеціалізоване фортепіано», 

Харків, 05.2018 р . 

12. Королькова М. – Міжнародний фестиваль-конкурс Grand Music Fest, номінація 

«Вокальне мистецтво», жанр  «Джазовий вокал», 4 вікова категорія, Харків, 03.2018 р . 

13. Крижанівська Н. – Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», Харків, 2018 р . 
14. Крижанівська Н. – Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Співограй», Харків, 

10.2018 р . 

15. Кузьмінова О. – IV Відкритий конкурс естрадно-джазового виконавства, імпровізації 
та композиції «Джаз-Фієста-2018» в рамках XXV міжнародного музичного фестивалю 

виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім», номінація «джазовий вокал», старша 
група, Харків, 8-9.12.2018 р . 

16. Куспляк К. – XVIII Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та юнацького 

виконавського мистецтва «Акорди Хортиці», Запоріжжя, 03.2018 р . 

17. Мартинюк Х. – Конкурс «Харківські зорі», Харків, 05.2018 р . 

18. Мартьянов Є. – IV відкритий конкурс естрадно-джазового виконавства, імпровізації 
та композиції «Джаз-Фієста-2018» в рамках XXV міжнародного музичного фестивалю 

виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім», номінація «Інструментальний 

ансамбль», група «професіонали», Харків, 8-9.12.2018 р .; 

19. Новіков А. – ІІІ Всеукраїнський конкурс молодих джазових виконавців «Джаз-

Палітра 2018», Черкаси, 29.11.-01.12.2018 р .; IV відкритий конкурс естрадно-джазового 
виконавства, імпровізації та композиції «Джаз-Фієста-2018» в рамках XXV міжнародного 

музичного фестивалю виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім», номінація 

«Інструментальний ансамбль», група «професіонали», Харків, 8-9.12.2018 р .; ІІ 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс джазових імпровізаторів та інтерпретаторів джазових 

творів, номінація «Інструментальний джаз», старша група, Харків, 31.03.2018 р . 
20. Онищенко А. – IV відкритий конкурс естрадно-джазового виконавства, імпровізації 
та композиції «Джаз-Фієста-2018» в рамках XXV міжнародного музичного фестивалю 

виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім», номінація «Інструментальний 

ансамбль», група «професіонали», Харків, 8-9.12.2018 р .; 

21. Ромах О. – IV відкритий конкурс естрадно-джазового виконавства, імпровізації та 
композиції «Джаз-Фієста-2018» в рамках XXV міжнародного музичного фестивалю 

виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім», номінація «Інструментальний 

ансамбль», група «професіонали», Харків, 8-9.12.2018 р .; 

22. Саломахіна А. – IV відкритий конкурс естрадно-джазового виконавства, імпровізації 
та композиції «Джаз-Фієста-2018» в рамках XXV міжнародного музичного фестивалю 
виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім», номінація «Інструментальний 

ансамбль», група «професіонали», та номінація «Солісти-інструменталісти», старша 

група, Харків, 8-9.12.2018 р . 

23. Ставицький А. – ІV Міжнародний конкурс ім. С. Кнушевицького, Саратов, Росія, 

05.2018 р .; 
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24. Степаненко І. – IV відкритий конкурс естрадно-джазового виконавства, імпровізації 
та композиції «Джаз-Фієста-2018» в рамках XXV міжнародного музичного фестивалю 

виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім», номінація «Інструментальний 

ансамбль», група «професіонали», Харків, 8-9.12.2018 р . 

25. Стешенко С. – Конкурс виконавців на класичній гітарі, Валенсія, Іспанія, 11.2018 р . 

26. Тараненко В. – Міжнародний вокальний фестиваль-конкурс «Україна збирає друзів», 
номінація «Джазовий вокал», Харків, 28-29.04.2018 р . 

27. Хорошевський В. – IV відкритий конкурс естрадно-джазового виконавства, 

імпровізації та композиції «Джаз-Фієста-2018» в рамках XXV міжнародного музичного 

фестивалю виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім», номінація 

«Інструментальний ансамбль», група «професіонали», Харків, 8-9.12.2018 р . 
28. Черноморова С. – Міжнародний конкурс-фестиваль вокального та хореографічного 

мистецтва «Україна збирає друзів», номінація «Джазовий вокал», Харків, 28-29.04.2018 р . 

29. Чі Чжоу – Міжнародний конкурс-фестиваль вокального та хореографічного 

мистецтва «Україна збирає друзів», номінація «Естрадний вокал», Харків, 28-29.04.2018 р . 

30. Чуріков В. – IV відкритий конкурс естрадно-джазового виконавства, імпровізації та 
композиції «Джаз-Фієста-2018» в рамках XXV міжнародного музичного фестивалю 

виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім», номінація «Інструментальний 

ансамбль» та номінація «Солісти-інструменталісти», Харків, 8-9.12.2018 р . 

31. Шморгун А. – Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», Харків, 2018 р . 

32. Янкова С. IV Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зимове сяйво», Харків, 6-
7.02.2018 р . 

 

Другі премії: 
1. Васильковський П. – IV Міжнародний великий інтернет-конкурс, Москва, Росія, 

02.2018 р .; Конкурс виконавців на класичній гітарі, Веленс, Угорщина, 07.2018 р . 

2. Григоренко І. – ІV Всеукраїнський конкурс скрипалів та віолончелістів ім. Л. Когана, 

Дніпро, 03.2018 р . 
3. Гула Д. – Міжнародний конкурс виконавців на класичній гітарі, Веленс, Угорщина, 

07.2018 р . 

4. Гутенко А. – VІ Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-

Домінанта», Харків, 04.2018 р . 

5. Деркач В. – Фестиваль-конкурс «Країна кобзарів», Київ, 23.09.2018 р .  
6. Деркач В. – VІ Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-

Домінанта», Харків, 04.2018 р . 

7. Сліпченко К. – VІ Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-

Домінанта», Харків, 04.2018 р . 

8. Трикозюк К. – VІ Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-
Домінанта», Харків, 04.2018 р . 

9. Калініченко Я. – Всеукраїнський конкурс класичної музики ім. П.І. Чайковського, 

Тростянець, 05.2018 р . 

10. Кірсов Д. – Міжнародний конкурс «The 21th Century Art», Київ, 15.04.2018р . 

11. Коновал К. – І Міжнародний конкурс виконавців на духових інструментах імені 
В. Антоніва та М . Закопця, Львів, 17-21.04.2018р . 

12. Литовченко А. – ІІІ Всеукраїнський конкурс камерних ансамблів імені В.П. Повзуна; 

номінація «Камерний ансамбль», ІІ група, Одеса, 22-25.03.2018 р . 

13. Мамона А. – ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів 

«Харківські асамблеї», номінація «Загальне та спеціалізоване фортепіано», Харків, 04.2018 р . 
14. Мирний К. – XVIII Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та юнацького 

виконавського мистецтва «Акорди Хортиці», Запоріжжя, 03.2018 р . 

15. Митко М. – VІ Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-

Домінанта», 04.2018 р . 
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16. Степаненко І. – IV відкритий конкурс естрадно-джазового виконавства, імпровізації 
та композиції «Джаз-Фієста-2018» в рамках XXV міжнародного музичного фестивалю 

виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім», номінація «Солісти-

інструменталісти», старша група, Харків, 8-9.12.2018 р . 

17. Усіченко А. – Міжнародний конкурс-фестиваль вокального та хореографічного 

мистецтва «Україна збирає друзів», номінація «Естрадний вокал», Харків, 28-29.04.2018 р .; 
VI міжнародний фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит», номінація 

“Естрадний вокал”, молодіжна вікова категорія, Київ, 30.03.-01.04.2018 р . 

18. Успенська І. – ІІІ Всеукраїнський конкурс камерних ансамблів імені В.П. Повзуна; 

номінація «Камерний ансамбль», ІІ група, Одеса, 22-25.03.2018 р . 

19. Чикалова О. – ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та 
композиторів «Харківські асамблеї», номінація «Загальне та спеціалізоване фортепіано», 

Харків, 2018 р . 

20. Чувило В. – IV відкритий конкурс естрадно-джазового виконавства, імпровізації та 

композиції «Джаз-Фієста-2018» в рамках XXV міжнародного музичного фестивалю 

виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім», номінація «Джазовий вокал», 
Харків, 8-9.12.2018 р . 

21. Шнирьова А. – Конкурс виконавців на класичній гітарі, Валенсія, Іспанія, 11.2018 р . 

 

Треті премії: 
1. Глібов І. – І Всеукраїнський конкурс скрипалів імені Б. Которовича, Київ, 04.2018 р . 

2. Грибінюк А. – ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та 
композиторів «Харківські асамблеї», номінація «Загальне та спеціалізоване фортепіано», 

Харків, 2018 р . 
3. Григорьєва Т. – Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», Харків, 2018 р . 

4. Жданова Л. – Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного 
фестивалю «Музика наш спільний дім», Харків, 2018 р . 

5. Кірсов Д. – Міжнародний конкурс молодих трубачів та валторністів імені 
М . Старовецького, Тернопіль, 5-10.11.2018р . 

6. Крижанівська Н. – Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», Харків, 2018 р . 

7. Сластьонов В. – Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz 
accomusic - 2018», Луцьк, 04.2018 р .  

8. Стешенко С. – XIII Міжнародний гітарний конкурс, Верія, Греція, 14.04.2018 р . 

 

Дипломанти: 
1. Лазаренко В. – Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного 

фестивалю «Музика наш спільний дім», 2018 р . 
2. Новиков А. – Диплом «За оригінальну  презентацію джазового стандарту» від 

всеукраїнської асоціації естрадних та джазових оркестрів – ІІІ Всеукраїнський конкурс 

молодих джазових виконавців «Джаз-Палітра 2018», , м. Київ, 01.12.2018 р . 

3. Радькова Н. – Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного 

фестивалю «Акорди Хортиці», Запоріжжя, 2018 р . 
4. Саломахіна А. – Диплом «За високу  виконавську  майстерність, професіоналізм, 

популяризацію інструментальної музики, сприяння духовному  розвитку  особистості та 

активну  участь у  IX Міжнародному  фестивалі інструментальної музики “СОНЯЧНІ 
КЛАРНЕТИ”», Житомир , 21-22.11.2018 р . 

5. Студентський біг-бенд – Диплом учасника Джазового фестивалю, присвяченому  
Дню джазу , Дергачі, 28.04.2018 р . 

6. Федосова О. – Диплом «За високу  виконавську  майстерність, професіоналізм, 

популяризацію інструментальної музики, сприяння духовному  розвитку  особистості та 

активну  участь у  IX Міжнародному  фестивалі інструментальної музики “СОНЯЧНІ 
КЛАРНЕТИ”», Житомир , 21-22.11.2018 р . 
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7. Чуріков В. – Диплом «За високу  виконавську  майстерність, професіоналізм, 
популяризацію інструментальної музики, сприяння духовному  розвитку  особистості та 

активну  участь у  IX Міжнародному  фестивалі інструментальної музики “СОНЯЧНІ 
КЛАРНЕТИ”», Житомир , 21-22.11.2018 р .; Спеціальний приз від Валерія Матюхіна в XIV 

Всеукраїнській музичній олімпіаді “Голос Країни”, Київ, 21-28.04.2018 р . 

 

Театральний факультет 
 

Гран-прі: 
1. Серединська Ю. – XXII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Співограй», Харків, 
2018 р . 

 

Перші премії: 
1. Колісник К. – V Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Підкори сцену  2018», 

номінація «Театральний жанр /художнє читання», Київ, 2018 р . 

2. Серединська Ю. – V Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Підкори сцену  

2018», номінація «Театральний жанр /художнє читання», Київ, 2018 р . 
3. Чепела К. – VIII Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Р.О. Черкашина, 

Харків, 2018 р .  

4. Шматько В. – VIII Всеукраїнський конкурс професійних читців імені 
Р.О. Черкашина, Харків, 2018 р .  

5. Шунтов Д. – VIII Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Р.О. Черкашина, 
Харків, 2018 р .  

 

Другі премії: 
1. Кузнецов Д. – VIII Всеукраїнський конкурс професійних читців імені 
Р.О. Черкашина, Харків, 2018 р . 

2. Петренко Л. – ХІ фестиваль театрів «Молоко», режисура вистави «Украдене щастя» 
за І. Франко, Одеса, 2018 р .  

 

Дипломанти: 
1. Акторський склад вистави «Василина» – Міжнародний фестиваль лялькових 

театральних шкіл «Лялька-не-лялька» (International Festival of Puppetry Theаtre Schools 

«Рuppet No Puppet»), Білосток, Польща, 2018 р . 

2. Акторський склад вистави «Журавлиний сік» – Всеукраїнський фестиваль театрів 
ляльок «Лялькова веселка», Запоріжжя, Запорізький обласний театр  ляльок, 2018 р . 

3. Акторський склад вистави «На дні» М. Горького – IV культурний форум 

«Слобода-культ», Ужгород - Мукачево, 2018 р . 

4. Брюханов Д. – Конкурс «Арт-журналістика», номінації «За краще есе» («Нема гри – 

нема життя»), «За кращу  рецензію» («Тоскно мені, дуже тоскно»), «За кращий прес-реліз» 
(«Мінілюб або кохання в антиутопії»), Харків, 2018 р . 

5. Мельникова С. – ІІ Міжнародний конкурс-лабораторія для молодих режисерів 

"Musical art project», Київ, 2018 р . 

6. Петренко Л. – Фестиваль недержавних театрів «Курбалесія-2018», вистава «Украдене 
щастя» за І. Франко, Харків, 2018 р . 

7. Семенченко К. – VIII Всеукраїнський конкурс професійних читців імені 
Р.О. Черкашина, Харків, 2018 р . 

8. Творче об'єднання «СТЕЛЯ art юа» – Театральний фреш-фестиваль «Я і Села Брук 

– 2018», вистава-ритуал «Пер  Гюнт» за Г. Ібсеном, Харків, 2018 р . 
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Додаток В. 

ПЕРЕЛІК ВИДАНИХ РОБІТ У 2018 р. 

 

Надруковано 75 робіт загальним обсягом 230,03 д.а. 

Серед надрукованих робіт:  

збірок – 7 (73,77д.а.), навчальних посібників – 1 (17,1 д.а.), монографій та 

монографічних нарисів – 6 ( 82,8 д.а.),  статей у збірках та журналах – 33 (17, 44 

д.а.), програм – 5 (7,5 д.а.), тез доповідей – 7 (1, 55 д.а.), творчих робіт – 4 (9,7 

д.а.), рецензій – 4 (0,67 д.а.), засобів масової інформації: буклетів і періодичних 

видань – 8 (19, 5 д.а.). 

 

ЗБІРКИ 

Аспекти історичного музикознавства. Зб. наук. т. Вип.11 / Харків. нац. ун-т мистецтв 

імені І. П. Котляревського; [ред.-упоряд. Ганзбург Г.І., Шубіна Л.І.] – Харків: 2018.–

216 с. 

12,5 д.а. 

Аспекти історичного музикознавства: зб. наук. ст. Вип. ХІІІ / Харків. нац. ун-т 

мистецтв ім.І. П.Котляревського; ред. – упоряд. С.Г.Анфілова. Харків: ХНУМ , 2018. 

192 с. 

11,2 д.а. 

Аспекти історичного музикознавства: зб. наук. ст..Вип. XII / Харків. нац. 

ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського; [ред..-упоряд. Л.В. Русакова. – Харків, 

2018.– 180 с. 

10,6 д.а. 

Вибрані матеріали науково-практичних конференцій пам’яті театрознавця Євгенія 

Русаброва 2014–2018 р .р . / уклад. Ю. Щукіна; ред. Ю. Полякова. – Харків: Колегіум, 

2018. – 244 с. 

10 д.а. 

Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики: матер . II всеукр . 

наук.практ.конф.(25 жовтня 2018 р .) / під ред. проф. Бєлік-Золотарьової Н.А. та доц. 
Батовської О.М . – Х.: ТОВ «Планета-Прінт» - 132 с. 

5,5 д.а. 

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне 

музикознавство: зб. наук. ст. Вип. 48 /ХНУМ  ім. І. П. Котляревського, відп. ред. Л. В. 
Шаповалова; ред.-упоряд. Я. О. Сердюк, Л. В. Русакова – Харків: Водний спектр  

«Джі-Ем-Пі», 2018. – 296 с.  

17, 5 д.а. 

 
 

Тарас Сергійович Кравцов: збірка / упоряд. Н. А. Масленікова; заг. ред. Л. І. Шубіна; 

ред. Л. І. Григор’єва / Харк. нац. ун-т імені І. П. Котляревського – X.: Видавничий 

будинок «Фактор», 2018. – 96 с. 

6,47 д.а. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 

Говорухіна Н.О. Хрестоматія вокально-педагогічного репертуару для контртенора. 

Навчальний посібник. – Харківський національний університет 

мистецтв імені І. П. Котляревського. Харків: Вид-во «Естет 

Принт»,. 2018. – 148 с.  

17,1 д.а. 

 

МОНОГРАФІЇ ТА МОНОГРАФІЧНІ НАРИСИ 

Пінчук О. Г. Canto sospeso /Перервана пісня: Книга про В. В. Топіліна: 

Монографія / Харківський національний університет мистецтв 

імені І. П. Котляревського – Харків: «Естет  Прінт», 2018. – 456 с.

25,8 д.а. 



 

 

46  

Жаркіх Т. В. 

 

Символотворчість Олівьє Мессіана. Монографія: Харків: 

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. 

Котляревського, 2018. – 188 с. 

7 д.а. 

Оболенська М . М . 

 

Ценностная теория музыкального стиля / – Riga, LAP Lambert 

Academic Publishing, 2018. – 92 с. Монографія. 

3,8 д.а. 

Полубоярина І. І. Professional Artistic Education and Culture within Modern Global 

Transformations" (Cambridge Scholars) / Training Student Musicians 

to Work with Musically Talented Children and Youth, Cambridge 
Scholars Publishing, 2018. – S.139-149. 

Розділ у  монографії. 

0,5 д.а. 

Шаповал О. П. Художня практика Р.Вагнера як комунікативно-творчий процес / 
Монографія. – Харків: Вид-во «Естет Прінт», 2018.– 348 с. 

20,7 д.а. 

Щетинський О.С Лінії. Перехрестя. Акценти: Композитор  Леонід Грабовський. 

Бесіди, статті, матеріали. Ідея, укладання, загальне редаґування –

Олександр  Щетинський. – Харків, "Акта", 2018. - 780 с.  

Монографія. 

25 д.а. 

 

СТАТТІ У ЗБІРКАХ ТА ЖУРНАЛАХ 

Савченко Г.С. 

 

Жанр  інструментального концерту  у  творчості Володимира 

Михайловича Птушкіна // Традиції та новації у  вищій архітектурно-

художній освіті. – Харків: ХДАК, 2018. – Вип. 1. – С. 79-83. 

0,75 д.а. 

Щетинський О. С. Вне стенограммы. Неформальные истории о харьковских 

композиторах. Інтернет-ресурс https://www.facebook.com/notes/хор-

весняні-голоси/александр-щетинский-вне-стенограммы-

i/1884109788574276/ 

https://www.facebook.com/notes/хор-весняні-голоси/александр-
щетинский-вне-стенограммы-ii/1884121268573128 

0,72 д.а. 

Смирнова Т.А. Levels of condactor choral traning of future teachers of music art in 

pedagogical universities / Наукові записки/ Ред. кол.: В.Ф. Черкасов 
та ін. – Вип. 73 – Серія: Педагогічна наука. – Кропивницький: РОВ 

ЦУДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – с. 180-186. 

0,5 д.а. 

Касьяненко М .А. Школа Євгенії Семенівни Мірошниченко // Міжнародний науковий 

форум / ЛНМА імені М .В.Лисенка; Львів, 2018—С.57-59 

0,25 д.а. 

Чернявська М .С. Chernyavska M. Celebrating 100 years of Kharkiv Piano School//Piano  

Jurnal / European Piano Teachers Association. London, Issue114, March 
2018. - P. 33-35. 

0,5 д.а. 

Черненко В.О. Етичні виміри творчості Ф. М . Достоєвського. Минск: Белорусская 
цифровая библиотека LIBRARY.BY, 22 мая 2018. – Режим доступа: 

http://library.by/portalus/modules/philosophy/readme.php?subaction=sh

owfull&id=1526997235&archive=&start_from=&ucat=&. 

0,5 д.а. 

Черненко В.О. Этос «невозможного» как парадигма гуманітарного знания XXI 

века. Минск: Белорусская цифровая библиотека LIBRARY, 07 

апреля 2018. – Режим доступа: 

http://library.by/portalus/modules/philosophy/readme.php?subaction=sh

owfull&id=1523093488&archive=&start_from=&ucat=& 

0,5 д.а. 

 

Воропаєв Є. П. Экстатизм в художественной деятельности. 

 Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого 
столу  «Проблема добра і зла у  науковій спадщині Г. О. Балла» (24 

травня 2018 р .)] / за ред. В. Л. Зливков, О. В. Завгородня, 

0,5 д.а. 
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упорядники С. О. Лукомська, О. В. Котух. – К., 2018. – C. 10–15. 

http://lib.iitta.gov.ua/710878/ 

Воропаєв Є.П., 

Вороніна Г.Л. 

Проблема екстатизму  в художній діяльності. 
Науковий огляд. Міжнародний журнал. 2018. Том 3. № 46. C. 144–

152. 

0,5 д.а. 

Давітадзе А.Г. «”Своє – чуже” в обробках народних пісень Л. ван Бетховена: 

методи, прийоми та принципи" / Традиції та новації у  вищій 

архітектурно-художній освіті / збірка наукових праць // ред. кол. 

Даниленко В. Я., Гончар  О. В., Трегуб Н. Є.. - Харків, 2018, 
вип.№2, С. 114 – 118. 

0, 5 д.а. 

Плющенко М .Ю. Транскрипции Александра Назаренко: индивидуально-стилевые 
спектры жанра // Южно-российский музыкальный Альманах : сб. 

науч. ст. [ред.-упоряд. Н. В. Дуда]. – Ростов-на-Дону  : Ростовская 

гос. Консерватория им. С. В. Рахманинова, 2018. – Вип. 1 (30). – С. 

51-57. 

0,5 д.а. 

Шаповал О.П. Сценический текст «Летучего голландца» P. Вагнера в условиях 

режиссёрского оперного театра // Южно-российский музыкальный 

альманах: науч. журнал / Ростовская государственная 

консерватория им. С. Рахманинова; гл. ред. Н. В. Дуда. Ростов-на-
Дону  : ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. 

С. В. Рахманинова», 2018. № 3 (32). С. 39–44. 

0,3 д.а. 

Кононова О.В. Offering to Alma Mater in Kharkiv // Musikgeschichte in Mittel- und 

Osteuropa : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der 

Universitat Leipzig. Heft 15. – Gudrun Schroder Verlag, Leipzig, 2018. 

– P. 259 – 292. 

2 д.а. 

Зимогляд Н. Ю. Піаністичний тезаурус як основа інтерпретації (на прикладі 
виконавських версій Сонати ор .23 О.Скрябіна) / Культура України. 

Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр . / М -во культури України, 

Харків. держ. акад. культури ; заг. ред. В.М . Шейка. – Харків : 
ХДАК, 2018. – Вип. 59. – С.20-27 

0,5 д.а. 

Погода О. В. Фортепианная фантазия Й. Гайдна – в предчувствии 
художественного мира романтической эпохи /Scientific journal 

Innovative solutions in modern science No. 3(22), Dubai 2018, s. 145-

157. 

0,5 д.а. 

Волик О.О. Конфігурація піанізму  та композиції у  творчій свідомості 
Ф. Шопена //Традиції та новації у  вищій архітектурно-художній 

освіті. збірник 2, Вип 2. – ХДАДМ . – 2018. – С. 9-13. 

0,5 д.а. 

Лєбєдєв Є.С. Образный мир  первой партиты для скрипки соло И. С. Баха и 

проблемы его звукового воплощения. Журнал Science аnd world 

№5, (Наука и мир  №5), изд. Научное обозрение, Волгоград, 2018, 

С.59-61. 

0,5 д.а. 

Костенко Н. Є. Українській чотириструнній домрі – 110 років // Творча та 

педагогічна діяльність М .Т. Лисенка: надбання сучасного 

виконавського мистецтва України /до 100-річчя від дня народження 
Миколи Тимофійовича Лисенка/ // Збірка матеріалів Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з актуальних питань розвитку  

професійних та виконавських компетентностей юних виконавців. –

Харків: ОНМЦПК. – 2018. – С. 4–13. 

0,5 д.а. 

Костогриз С. О. Балалайка в Україні. Факти та фактори. // Творча та педагогічна 

діяльність М .Т. Лисенка: надбання сучасного виконавського 

мистецтва України /до 100-річчя від дня народження Миколи 
Тимофійовича Лисенка/ // Збірка матеріалів Всеукраїнської 

0,5 д.а. 
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науково-практичної конференції з актуальних питань розвитку  

професійних та виконавських компетентностей юних виконавців. –

Харків: ОНМЦПК. – 2018. – С. 18–27. 

Харенко А.О. Kharkiv Jazz Performance набирает обороты. / Джаз: Журнал, 2018. 

– № 2. – С. 10 – 13. 

0,2 д.а. 

Біляєва Н.В. Маестро джазового мистецтва – Олександр  Ісаакович Літвінов. /  

Джаз: Журнал, 2018. – № 2. – С. 14 – 17. 

0,2 д.а. 

Стецюк Б. О. Жанрово-стилистический комплекс фортепианного джаза // Вісник 

Харків. Держав. Академії дизайну  і мистецтв: зб. наук. пр .. / за ред.. 

Даниленка В. Я. – Харків. : ХДАДМ , 2018. – 112 с. 

(Мистецтвознавство №1). – С. 90–97. 

0,7 д.а. 

Дрожжина Н.В. Мамина песня. Колыбельные народов мира. / Джаз: Журнал, 2018. 

– № 2. – С. 18 – 27. 

0,5 д.а. 

Ботунова Г.Я. Музично-драматичний інститут як важливий етап розвитку  

театральної освіти у  Харкові (1923-1934 років) // Вісник 

Львівського університету  . Серія мистецтвознавство – 2017. – № 18. 
– С. 174-192 . 

1 д.а. 

Ботунова Г.Я. Плетньов як одна з визначальних фігур  на шляху  розвитку  

театральної освіти у  Харкові // Dominanta. – 2018. – березень. - № 
1(38). 

0,5 д.а. 

Щукіна Ю. П. Володимир  Фролов. Майстер  з сузір’я видатних / Театраріум. –
Режим доступу  https://teatrarium.com/volodymyr-frolov-maister-actor/ 

0,5 д.а. 
 

Партола Я.В. Три режисерські версії «Назара Стодолі» на сцені Харківського 

державного академічного драматичного театру  ім. Т. Г. Шевченка // 
VIII Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. 

Культурологія. Частина друга. Збірник наукових статей / голов. 

ред. Г. Скрипник ; НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М . Т. 

Рильського. – Київ, 2017. – С. 3-13. 

0,5 д.а. 

Партола Я. В. Харківська театральна школа: міжнародний вимір  // Dominanta. –

2018. – березень. - № (38). 

0,25 д.а. 

Дорофєєва О. Ю. Кафедрі режисури – 70! // Dominanta. – 2018. – березень. - № 1(38). 0,2 д.а. 

Каленіченко О. М . Рецепция главы «Черт. Кошмар  Ивана Федоровича» из романа 

«Братья Карамазовы» Ф. М . Достоевского в литературе 

Серебряного века. // Сб. наук. тр .: Вiсник ХНУ. – Харків: ХНУ, 

2018. – № 78. - С. 90-93. 

0,37 д.а. 

Кузьміна О. А. Children’s opera stage practice in Kharkiv / O. Kuzmina // Central 

Asian Journal of Art Studies. – 2018. – № 2. 

0,5 д. а. 

Дербас М . О. 

 

 

Оперний режисер  Армен Калоян: почерк у  мистецтві // Часопис 

Національної музичної академії України ім.. П. І. Чайковського: 

Науковий журнал, ред. упоряд. О.Берегова. – К., 2018. – № 2 (39). –
С.87–96 

0,5 д.а. 

 

 

Седюк І. О. 
 

 

Фольклорні мотиви у  творах для двох фортепіано // Вісник 
Харківської державної академії дизайну  і мистецтв», випуск № 1, 

Харків, 2018. – С. 81-87. 

0,5 д.а. 

 

ПРОГРАМИ 

Яшинов О. Л. Релігієзнавство. Навчальна програма для студентів вищих 
навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ-IV рівнів акредитації. 
Харків, ХНУМ . – 2018. – 24 с. 

1 д.а. 

Тарароєв Я.В. Філософія. Навчальна програма для аспірантів вищих навчальних 1 д.а. 
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закладів культури і мистецтв ІІІ-IV рівнів акредитації. Харків, 

ХНУМ , 2018. – 24 с. 

Говорухіна Н.О., 

Деркач Л.А. 

Програма для ВНЗ культури і мистецтва для бакалаврів зі 
спеціальності 025 «Музичне мистецтво»; спеціалізація
«Академічний спів». Програма по сольному  співу . Харків, 2018 –

60 с. 

3 д.а. 

Говорухіна Н.О., 

Деркач Л.А. 

Програма для ВНЗ культури і мистецтва для магістрів зі 
спеціальністю 025 «Музичне мистецтво», спеціалізація 

«Академічний спів». Програма по виконавсько-педагогічній 
практиці. Харків, 2018 – 26 с 

1,5 д.а. 

Гавриш І.П. 
 

Українська мова для іноземних аспірантів. Програма для вищих 
навчальних закладів культури і мистецтв.// Харків: ХНУМ  імені 
І.П. Котляревського, 2018. – 20 с. 

1 д.а. 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 

Савченко Г.С. Лірична домінанта в сучасній українській професійній музиці // 
Духовна культура України перед викликами часу  (до 150-річчя 

заснування "Просвіти") : тези доп. учасників Всеукр . наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 23 квітня 2018 р .). - Харків : Право, 2018. - С. 

88-91. 

0,2 д.а. 

Савченко Г.С. Перехідні етапи у  розвитку  європейського музичного мистецтва 

ХХ – ХХІ ст. в контексті розвитку  культури / Актуальні питання 

сучасного соціогуманітарного знання : Збірник тез наукових 

доповідей : ІХ Міжвузівський науково-практичний семінар , 18 
січня 2018 р ., м. Харків. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М . Є. 

Жуковського «ХАІ», 2018 – C. 13-15. 

0,15 д.а. 

Романюк І. А. Українська народна псальма в царині духовної піснетворчості: 
генеза жанру  та спадкоємні зв’язки //  Минуле і сучасність 

української музичної культури крізь призму  європейських 

класичних традицій. Збірник матеріалів науково-практичної 
конференції науково-педагогічних, педагогічних працівників, 
магістрантів. Харків : Мачулін, 2018. С. 45–48. 

0,2 д.а. 

Шаповалова Л.В. Interpretology as an integrative science // Abstract Book XV  

Convegno Internazionale di Analisi e Teoria Musicale. Istituto 
Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi”. Rimini : UniversItalia, 2018. 

P. 65–67. 

0,2 д.а. 

Ніколаєвська Ю.В. 

 

Сontonation and communicative strategy as communicative 

mechanisms of the 21st century music analysis // // Abstract Book XV  

Convegno Internazionale di Analisi e Teoria Musicale. Istituto 

Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi”. Rimini : UniversItalia, 2018.  

Р. 50–51. 

0,1 д.а. 

Беліченко Н.М . Логіка і поетика української народної поліфонії у  розвідках 

композитора Т. С. Кравцова. Тези Другої міжнародної науково-

практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в 
культурно-мистецьких рефлексіях. Київ: НМАУ імені П. І. 
Чайковського, 2018. С. 8-10. 

0,2 д.а. 

Полубоярина І. І 
 

 

 

 

Проблема екології духу  та морального розвитку  студента-

музиканта / Час мистецької освіти. Проблема творчості у  сучасній 

мистецькій освіті: збірник тез та матеріалів VI Міжнародної 
науково-практичної конференції «Час мистецької освіти» 28-30 

березня 2018 року  / за заг.ред Т.А.Смирнова. -  Харків: ХНПУ 

0,5 д.а. 
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 імені Г.С. Сковороди, 2018 – С. 6-8. 

 

РЕЦЕНЗІЇ 
Щетинський О.С. 

 

Марина Нестьева. «Чтобы музыка была не придумана, а 

услышана…». Музыка Валентина Сильвестрова. Беседы, статьи, 

письма. Рецензія на книгу . / «Критика», ч. 5-6, 2018. - С. 19. 

0,12 д.а. 

Дорофєєва О.Ю. «Пушкін. Плем’я»: пародія на шедевр  // Український театр . –

2018. – 31 травня. – Режим доступу  www.ukrainiantheater.com/vsi-
teksty/pushkin-plemya-parodia-na-shedevr 

0,25 д.а. 

Дорофєєва О.Ю. Новогодний спектакль «Лаборатории театра» / Вечерний 

Харьков. – 2018. – 16 января. 

0,2 д.а. 

Дербас М .О. Концерт пам’яті Ізабелли Полян. 23 квітня Електронний ресурс. –

Режим доступу  http://num.kharkiv.ua/events1804.htm – Загол. з 

екрану . 

0,1 д.а. 

 

ТВОРЧІ РОБОТИ 

Соляніков В.Ю. «Сліди на піску» П’єси для соло інструменту  і фортепіано. – 

Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2018. – 28 с. 

1,2 д.а. 

Птушкін В.М . Ostinato // Українська фортепіанна музика ХХ-ХХІ століття.- 

Київ: “Музична Україна”, 2018. - С. 144-151. 

1 д.а. 

Щетинський О.С. А. Шнітке. Сюїта у  старовинному  стилі. Транскрипція для 

фортепіано в 4 руки О. Щетинського. – Hamburg, Sikorski 

Musikverlage, 2018. – 36 с. 

4,5 д.а. 

Шукайло В.Ф. Л. Шукайло. Збірка п’єс для фортепіано. Редагування та 

коментарі. – К., 2017. – 58 с . 

3 д.а. 

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (БУКЛЕТИ) 

Сухленко І. Ю., 

Бондаренко М .В. 

Буклет-програма XV Відкритого конкурсу  молодих музикантів- 

виконавців та композиторів «Харківські асамблеї». ХНУМ . – 

2018. 

2 д.а. 

Бондаренко М .В., 

Сухленко І. Ю. 

Буклет-програма XXV міжнародного фестивалю «Харківські 
асамблеї». ХНУМ . – 2018. 

1 д.а. 

Прокопов С. М . Буклет-програма I Відкритого конкурсу  хорових диригентів в 

рамках XV Відкритого конкурсу  «Харківські асамблеї». 
ХНУМ .– 2018 

2 д.а. 

Сагалова Г. В. 

 

Буклет-програма III міжнародного конкурсу  музичного 

мистецтва «Харківські асамблеї». ХНУМ .– 2018 

5 д.а. 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

Борисенко М . Ю. Публікації (27) на сайті ХНУМ : 
16 квітня. Конкурс молодих композиторів «Космос, як я його 

бачу , чую, відчуваю» у  ХНУМ  імені І. П. Котляревського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу  : 

http://num.kharkiv.ua/events1804.htm#ev14 – Загол. з екрану .  

4-6 травня. І-й Відкритий конкурс хорових диригентів 

5 д.а. 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу  : 

http://dum.kharkov.ua/events1611.htm#ev013. — Загол. з екрану .  

Вітаємо нових університетських лауреатів та їх творчих 

керівників [Електронний ресурс]. – Режим доступу  : http:// 
http://khnum.kh.ua/654-vitaemo-universitetskix-laureativ-ta-ix-

tvorchix-kerivnikiv! – Загол. з екрану . Cтудентські збори 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу  : http:// 

http://khnum.kh.ua/http:/488-studentski-zbori. — Загол. з екрану .  

Міжнародний проект «Музику  чути крізь стіни» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу  : http:// http://khnum.kh.ua/512-

mizhnarodnij-proekt-«muziku-chuti-kriz-stini».— Загол. з екрану . 

Міжнародні майстер-класи у  Німеччині [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу  : http:// http://khnum.kh.ua/500-mizhnarodni-

majster-klasi-u-nimechchini.  
Щоденник фестивалю [Електронний ресурс]. – Режим доступу  : 

http:// http://khnum.kh.ua/610-vidkrivayutsya-xxv-ti-«xarkivski-

asamblei»/. – Загол. з екрану . 

Дербас М . О. 

Редактор  

 

Dominanta : Часопис Харківського національного університету  

мистецтв ім. І. П. Котляревського. Свідоцтво про державну  

реєстрацію КВ №16643-5313 Р  

Вип. №1 (38), березень, 2018. 

1,5 д.а. 

Дербас М . О. 
Редактор  

Dominanta : Часопис Харківського національного університету  
мистецтв ім. І. П. Котляревського. Свідоцтво про державну  

реєстрацію КВ №16643-5313 Р  

Вип. №2 (39), травень, 2018. 

1,5 д.а. 

Дербас М .О. 

Редактор  

Dominanta: Часопис Харківського національного університету  

мистецтв ім. І. П. Котляревського. Свідоцтво про державну  
реєстрацію КВ №16643-5313 Р. 

Вип. №3 (40), жовтень, 2018. 

1,5 д.а. 
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Додаток С. 

 

Участь викладачів ХНУМ імені І. П. Котляревського у роботі журі 
міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів. 

Проведення майстер-класів у 2018 році 
 

Кафедра спеціального фортепіано 
 

Міжнародне стажування, участь в майстер-класах 

1. Горецька Н.В. – «Internationalization of Higher Education», Польща, 07.2018 р . 

2. Копелюк О.О., Седюк І.О. – Міжнародні майстер-класи «Allegro», Болгарія, 07.2018 

р .; Міжнародні майстер-класи «Tel-Hai», Ізраїль, 07-08.2018 р . 
3. Шадько М . – Міжнародні фортепіанні майстер-класи м. Нагольд, Німеччина, 07-

08.2018 р . 

 

Майстер-класи, відкриті уроки, лекції (Україна) 

1. Вєркіна Т.Б. – Семінар  ОНМЦПК, серія «Секрети моєї майстерності». 
2. Бондаренко М .В. – ДМШ №12, (мала зала ХНУМ ), МУ Рівного, Тернополю 

3. Копелюк О.О. – МУ Полтави, Рівного, Тернополю  

4. Попов Ю.К. – МУ Житомиру , Кропивницького, Чернігова, Черкас, Полтави, 

Дрогобича 

5. Птушкін В.М . – МУ Полтави, Чернігова, Херсону  
6. Руденко Н.І. – Семінар-практикум «Основні аспекти фортепіанного виконавства» 

(Мелітополь), Конкурс «Каховка запрошує», Кам’янський МК 

7. Фекете О.В. – ДМШ №5, №15 (Харків), МУ Бахмуту , Запоріжжя, Тернополю, Черкас 

8. Юшкевич С.Ю. – ХНУМ  ім. Котляревського 

 

Закордонні майстер-класи 

1. Вєркіна Т.Б. – Нюрнберзький університет музики, Німеччина 

2. Бондаренко М .В. – Консерваторія провінції Чжецзянь, м. Ханчжоу , КНР  

3. Сагалова Г.В. – Вища консерваторія м.Віго, Іспанія 

 

Участь у роботі журі 
1. Вєркіна Т.Б.  

– ІІІ Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Харківські асамблеї» (Голова) 

– XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї» (Голова журі в номінації «Спеціальне фортепіано») 
– XVIII Всеукраїнський дитячий конкурс класичної та сучасної музики «Ландыш» (Голова 

журі) 
2. Бондаренко М .В.  

– XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї» (ХНУМ ) 
– І Відкритий конкурс піаністів «На батьківщині Василя Барвінського», Тернопіль 

– XVIII Всеукраїнський дитячий конкурс класичної та сучасної музики «Ландыш» 

– XV Фестиваль дитячої творчості «Харків – місто добрих надій» 

3. Горецька Н.В. 

– XV Фестиваль дитячої творчості «Харків – місто добрих надій» 
– XVI Вcеукраїнський конкурс юних виконавців імені Л. Бетховена 

– Міжнародний конкурс ім. Ф.Шопена, Дніпро 

– Міжнародний конкурс піаністів «Слобожанська фантазія», Суми 
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4. Захарова С.І. 
– Відкритий конкурс концертів в рамках XXV міжнародного музичного фестивалю 

виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім» 

– XVIII Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та юнацького виконавського мистецтва 

«Акорди Хортиці», Запоріжжя 

– XIII Міжнародний конкурс юних піаністів В. Крайнєва 
– XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї» 

5. Кармінська І.М .  

– XV Фестиваль дитячої творчості «Харків – місто добрих надій» 

– XVIII Всеукраїнський дитячий конкурс класичної та сучасної музики «Ландыш» 
6. Копелюк О.О.  

– Конкурс камерних ансамблей та фортепіанних дуетів «Камерата», Полтава 

7. Птушкін В.М .  

– Конкурс камерних ансамблей та фортепіанних дуетів «Камерата», Полтава (Голова жюрі) 
8. Руденко Н.І.  
– VII Відкритий конкурс молодих виконавців «Каховка запрошує» 

– IX Обласний дитячо-юнацький конкурс «Музичний калейдоскоп» 

9. Сагалова Г.В.  

– Відкритий конкурс концертів в рамках XXV міжнародного музичного фестивалю 

виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім» 
– XIII Міжнародний конкурс юних піаністів В. Крайнєва  

10. Фекете О.В.  

– XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї» 

11. Чернявська М .С.  
– Відкритий конкурс молодих піаністів, Запоріжжя 

12. Шукайло В.Ф.  

– XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї» 

13. Юшкевич С.Ю.  
– ІІІ Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Харківські асамблеї» 

 

Кафедра хорового диригування 
 

Майстер-класи, відкриті уроки, лекції 
1. Прокопов С.М .  

– відкрита лекція на тему  «Початковий етап виховання та навчання хормейстера» 
(05.05.2018, ХНУМ ); 

– майстер-клас «Вокальна природа диригентського жесту» (06.12.18, ХНУМ ) 

– майстер-клас з диригування для викладачів і студентів музичних навчальних закладів 

України (06.05.2018, ХНУМ ) 

2. Бєлік-Золотарьова Н.А.  
– майстер-клас з диригування та відкрита лекція з курсу  «Українська хорова література» 

(17.03.2018, Чернігівське МУ) 

3. Михайлова Н.М .  

– відкритий урок з аранжування «Перекладення хорових партитур  на різні склади хорів» 

(5.12.2018, ХНУМ ) 
4. Савельєва Г.В.  

– відкрита лекція з курсу  «Методика роботи з хором» (24.05.18, ХНУМ ) 
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5. Фартушка О.Д.  
– майстер-клас з Народним художнім колективом «Весняні голоси» для учасників І 
Відкритого конкурсу  хорових диригентів (04.05.18, ХНУМ )  

 

Участь у роботі журі 
1. Прокопов С.М .  
– Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва пам’яті Раїси Кириченко 

«Пісенні крила Чураївни», 14.10.2018 р ., Полтава (голова журі) 
– Конкурс академічного вокалу  «Слобожанська камерата», 10.11.2018 р ., Харків, ХОПДЮТ 

(голова журі) 
– І Всеукраїнський відкритий конкурс хорових диригентів «Харківські асамблеї», ХНУМ  
імені І.П. Котляревського, 4-6.05.2018 р . (голова журі) 
– XIV Відкритий фестиваль світової музики імені М . Леонтовича, 13.12.2018 р ., Харків, 

ДШМ  № 4 (співголова журі) 
– Відкритий фестиваль-конкурс дитячої творчості «Харків – місто добрих надій», 03.2018 р . 

– Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Арт-Домінанта», 28.03.2018 р . 
– Конкурс студентів-композиторів, 04.2018 р ., ХНУМ  

– Обласна робоча комісія Департаменту  науки і освіти ХОДА з присвоєння почесних звань, 

протягом року  

2. Батовська О.М .  

– І Всеукраїнський відкритий конкурс хорових диригентів «Харківські асамблеї», ХНУМ  
імені І.П. Котляревського, 4-6.05.2018 р . 

3. Бєлік-Золотарьова Н.А. 

– І Всеукраїнський відкритий конкурс хорових диригентів «Харківські асамблеї» ХНУМ  

імені І.П. Котляревського, 4-6.05.2018 р . 

4. Михайлова Н.М .  
– Відкритий фестиваль польської та української музики ім. К. Шимановського 11.2018 р ., 

Харків 

– Конкурс академічного вокалу  «Слобожанська камерата», 10.11.2018 р ., Харків, ХОПДЮТ 

5. Савельєва Г.В. 

– VI Всеукраїнськийи музичний конкурс-фестиваль «Арт-Домінанта-2018», ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, 30.04.2018 р . 

– І Всеукраїнський відкритий конкурс хорових диригентів «Харківські асамблеї», ХНУМ  

імені І.П. Котляревського, 4-6.05.2018 р . 

– ІІ Всеукраїнський конкурс «Битва хорів», Дніпро, 21.01.2018 р . 

6. Томчук Т.М . 
– Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна збирає друзів», 28.04.2018 р ., Харків 

7. Фартушка О.Д.  

 – І Всеукраїнський відкритий конкурс хорових диригентів «Харківські асамблеї», ХНУМ  

імені І.П. Котляревського, 4-6.05.2018 р . 

8. Чорна А.О. 
– Міський фестиваль-конкурс «Маленький крок на велику  сцену», Харків, 20.02.2018 р . 

 

Кафедра оперної підготовки 
 

Майстер-класи, відкриті уроки, лекції 
1. Чиженко М .В. – Харківська школа мистецтв для підлітків та дорослих – 25.04.2018 р . 

 

Участь у роботі журі 
1. Чиженко М .В. – Х та ХІ Всеукраїнські конкурси-фестивалі сучасного музичного 

мистецтва «Харківські зорі», Харків, 11.02.2018, 19.05.2018 
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Кафедра сольного співу 
 

Майстер-класи, відкриті уроки, лекції 
1. Болдирєв В.О. – МУ м. Кривий Ріг, Суми  

2. Мадишева Т.П. 

– Міжнародний конкурс «Музичне мистецтво і педагогіка XXI століття», Лоніго, Італія 

3. Гребенюк Н.Є.  

– ДШМ  №4 імені М . Леонтовича 
– ОНМЦПК – семінар  для викладачів академічного співу  ДМШ 

4. Старікова О.П.  

– Міжнародний конкурс «Акорди Хортиці», Запоріжжя, 28-30.03.2018 р . 

5. Деркач Л.А.  

– ХНУМ  імені І.П. Котляревського 
6. Чиженко М .В.  

– Конкурс-фестиваль «Харківські зорі», 12.2018 р . 

 

Участь у роботі журі 
1. Болдирєв В.О.  
– ХVIII М iжрегiональний конкурс юних вокалiстiв «Соловейко», Кривий Рiг, 03.2018 р . 

(голова журі) 
– Конкурс ім. К. Шимановського, Харків, 9.11.2018 р .,  

– ІІІ Міжнародний конкурс музичного мистецтва «Харківські асамблеї» 

2. Говорухіна Н.О.  
– XVI Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім. Л. ван Бетховена, Харків, 06.2018 р . 

– ХXIII Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Співограй», Харків 

– I Міжнародний фестиваль класичної хореографії, музики та вокалу  «VIVA ODESSA, VIVA 

CLASSIC», Одеса 

– Всеукраїнський фестиваль "SUNFLOWER FEST", Харків (голова журі) 
– Відкритий фестиваль світової музики імені М . Леонтовича, Харків (голова журі) 
3. Гребенюк Н.Є.  

– Фестиваль-конкурс «Арт-домінанта», Харків, 04.2018 р . 

4. Деркач Л.А.  

– XVI Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім. Л. ван Бетховена, Харків, 06.2018 р . 
5. Полікарпова Н.В.  

– XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї» 25-29.04.2018 р . 

– Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Чайковський-fest», Тростянець, 25-27.05.2018 

– XVI Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім. Л. ван Бетховена, Харків, 06.2018 р . 
6. Скворцова О.М .  

– Конкурс дитячих вокальних та хореографічних колективів, Богодухів, 25.04.2018 р . 

7. Старікова О.П.  

– Міжнародний конкурс «Акорди Хортиці», Запоріжжя, 28-30.03.2018 р . 

– Обласний фестиваль «Срібні дзвіночки», 03-27.04.2018 р .  
– Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Чайковський-fest», Тростянець, 25-27.05.2018 

– Конкурс «Харків-fest», 01.06.2018 р . 

8. Стецюн Л.А.  

– Конкурс «Шимановський та українська музика», Харків, 09.11.2018 р . 
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Кафедра композиції та інструментування 
 

Майстер-класи, відкриті уроки, лекції 
1. Птушкін В.М . – МУ м. Херсон 

2. Мужчиль В.С. – МУ м. Сєвєродонецьк 

 

Участь у роботі журі 
1. Птушкін В.М .  
– Конкурс молодих композиторів ім. І. Карабиця, Київ, 10.2018 р . 

– Всеукраїнський конкурс молодих композиторів ім. Ревуцького, Чернігів, 04.2018 р . (голова 

журі)  
– XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї» 25-29.04.2018 р . (голова журі) 
– III міський фестиваль-конкурс «Харківська орбіта» за темою «Космос – як я його бачу , 

чую, відчуваю», Харків, 16.04.2018 р .  

– Конкурс молодих композиторів в рамках фестивалю «Музика – наш спільний дім», Харків, 

ХССМШ-і, 7.12.2018 р . (голова журі) 
2. Мужчиль В.С.  
– XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 28.04.2018 р .  

– III міський фестиваль-конкурс «Харківська орбіта» за темою «Космос – як я його бачу , 

чую, відчуваю», Харків, 16.04.2018 р . 

3. Савченко Г.С.  
– XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 28.04.2018 р . 

– Конкурс молодих композиторів в рамках фестивалю «Музика – наш спільний дім», Харків, 

ХССМШ-і, 7.12.2018 р . 

4. Турнєєв С.П.  
– ІII Всеукраїнський конкурс з теорії музики ім. Т.С. Кравцова, ХНУМ , Харків, 24.02.2018 р . 

(голова журі)  
– Всеукраїнський конкурс «Сольфеджіада», ХМУ імені Б.М . Лятошинського, 20.04.2018 р . 

(голова журі)  
– III міський фестиваль-конкурс «Харківська орбіта» за темою «Космос – як я його бачу , 
чую, відчуваю», Харків, 16.04.2018 р .  

– XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 28.04.18 р . 

– Конкурс молодих композиторів в рамках фестивалю «Музика – наш спільний дім» , Харків, 

ХССМШ-і, 7.12.2018 р . 
 

Кафедра концертмейстерської майстерності 
 

Майстер-класи, відкриті уроки, лекції 
1. Нікітська Є.С. – СВУМК ім. Д.С. Бортнянського. 8.11.2018 р . 

 

Участь у роботі журі 
1. Підпорінова К.В.  

– VІ Міжнародний відкритий фестиваль-конкурс мистецтв «The Spirit Art» в рамках проекту  

«Барви Європи: Пори року  – Зима», Харків (голова журі) 
– VІІІ Міжнародний відкритий фестиваль-конкурс «Весняний фестиваль мистецтв» у  рамках 
проекту  «Барви Європи», Харків, 28-29.04.2018 р . (голова журі) 
2. Соляников В.Ю.  

– Конкурс на краще виконання твору  сучасного автора, ДШМ  №6, 27.05.2018 р . 
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– Конкурс юних концертмейстерів «Натхнення», ДШМ  №6, 13.12.2018 р . 
– Фестиваль-конкурс «Искусство – это миг, искусство – это мир», Харків, Художній музей, 

03-06.05.2018 р . 

 

Кафедра камерного ансамблю 
 

1. Дедусенко Ж.В.  

– Конкурс камерних ансамблів у  рамках Міжнародного музичного фестивалю «Музика наш 
спільний дім» ХССМШ-і, 12.2018 р . 

2. Купріяненко Е.Б.  

– І Всеукраїнський конкурс молодих виконавців «Чайковський-фест», Тростянець, 05.2018 р . 

– Обласний конкурс камерних ансамблів, Запоріжжя, 03.2018 р . (голова журі) 
3. Пупіна О.О.  
– І Обласний конкурс ансамблів «Сузір’я Плюс», Торецьк, 21.04.2018 р .  

 

Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано 
 

Участь у роботі журі 
1. Кононова О.В.  
– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . (голова журі в номінації «Загальне та спеціалізоване фортепіано») 

2. Бевз М .В.  

– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . 
3. Волик О.О.  

– X відкритий конкурс «Я за роялем», Балаклея, 04.2018 р .  

– V шкільний фортепіанний конкурс «Юний віртуоз», Балаклея, 11.2018 р . 

4. Денисенко І.Є.  

– ІХ Всеукраїнський фестиваль грецької пісні імені Т. Каци, Маріуполь, 11.2018 р .  
– IIІ Відкритий конкурс піаністів «Інтерпретація сучасної музики», Київ, 10.2018 р . 

5. Кармінська І.М .  

– Відкритий фестиваль польської та української музики ім. К. Шимановського  

– Конкурс «Хрустальный ангел» 

6. Полубоярина І.І.  
– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . 

– V Всеукраїнський конкурс-фестиваль музичного мистецтва «ART-DOMINANTA», 

номінація «Просвітницький захід», Харків, 03.2018 р . 

7. Сирятська Т.О.  
– III Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй», 

Переяслав-Хмельницький, 04.2018 р . 

 

Кафедра теорії музики 
 

Участь у роботі журі 
1. Очеретовська Н.Л.,  
– Музично-теоретична Олімпіада в рамках ХV Відкритого конкурсу  молодих музикантів-

виконавців та композиторів «Харківські асамблеї», 04.2018 р . (голова журі) 
2. Борисенко М .Ю.  

– Музично-теоретична Олімпіада в рамках ХV Відкритого конкурсу  молодих музикантів-

виконавців та композиторів «Харківські асамблеї», 04.2018 р . 
3. Жданько А.М . 
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– Музично-теоретична Олімпіада в рамках ХV Відкритого конкурсу  молодих музикантів-
виконавців та композиторів «Харківські асамблеї», 04.2018 р . 

4. Пінчук О.Г. 

– Музично-теоретична Олімпіада в рамках ХV Відкритого конкурсу  молодих музикантів-

виконавців та композиторів «Харківські асамблеї», 04.2018 р . 

5. Сердюк Я.О. 
– Музично-теоретична Олімпіада в рамках ХV Відкритого конкурсу  молодих музикантів-

виконавців та композиторів «Харківські асамблеї», 04.2018 р . 

 

Кафедра оркестрових струнних інструментів 
 

Майстер-класи, відкриті уроки, лекції 
1. Холоденко Л.О. – ХССМШ-і, 03.2018 р . 
2. Євдокимов С.А. – МУ Запоріжжя, Бахмуту , Черкас, Тернополю 

3. Удовиченко М .М . – МУ Запоріжжя, Хмельницького, Івано-Франківська філармонія  

4. Красюкова О.С. – МУ Чернігова, Полтави, Черкас 

5. Чернявський І.В. – МУ Сєвєродонецька, Маріуполя, Кривого Рога 

6. Мельник А.О. – Харківський вищий коледж мистецтв 
7. Лебедєв Є.С. – МУ Кривого Рога 

 

Участь у роботі журі 
1. Холоденко Л.О.  

– Міжнародний музичний фестиваль-конкурсу  інструментальних мистецтв «Чарівний 
камертон», Харків, 01.2018 р . (голова журі) 
– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . (голова журі)  
– XVI Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім. Л. ван Бетховена, Харків, ДМШ № 1, 

Харків, 2-4.06.2018 р . (голова журі) 
2. Грєбнєва І.В. 

– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . 

3. Євдокімов С. А. 

– Відкритий фестиваль-конкурс «Камерата», Полтава, 30.03.2018 р . (голова журі)  
– Всеукраїнський конкурс класичної музики ім. П.І. Чайковського, Тростянець, 05.2018 р . 

(голова журі)  
– XVI Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім. Л. ван Бетховена, Харків, ДМШ № 1, 

Харків, 2-4.06.2018 р . 

4. Мельник А.О.  
– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . 

5. Удовиченко М .М .  

– Міжнародний конкурс скрипалів «Pro Art», Хмельницький, 1-3.05.2018 р . 

 

Кафедра народних інструментів України: 
 

Майстер-класи, відкриті уроки, лекції 
1. Костенко Н.Є. – ОНМЦПК 

2. Костогриз С.О. – ОНМЦПК 

3. Мандзюк Л.С. – Всеукраїнський семінар-практикум викладачів класу  бандури 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, Одеса, 06.2018 р . 
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Участь у роботі журі 
1. Снєдков І.І. 
– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . (голова журі) 
– I міський конкурс-фестиваль виконавців на народних інструментах «Народник.ua», Харків, 

11-13.05.2018 р . (голова журі)  
– VI Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», Харків, 04.2018 р . 

2. Гайденко А.П.  

– Конкурс баяністів-акордеоністів “InterSvitiaz accomusic», Луцьк, 04.2018 р .  

3. Данилюк Я.В.  

– VІ Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта», Харків, 
11-15.04.2018 р .  

– XXXI Всеукраїнський фестивал «Райдужний світ народних мелодій», Слобожанське, 

29.04.2018 р . 

4. Доценко В.І.  
– Міжнародний інтернет-конкурс композиторів, Київ, 05.2018 р .  
– Міжнародний конкурс «Акорди Хортиці», Запоріжжя, 31.03.2018 р .  

– І Міжнародний конкурс гітаристів, Веленсе, Угорщина, 1-6.07.2018 р .  

– Конкурс виконавців на струнних народних інструментах «Барви Полтави», Полтава, 

11.2018 р . 

5. Дяченко Ю.С.  
– Х Відкритий міжнародний фестиваль-конкурс «Золота Ліра», Дніпро, 12.2018 р .  

– Х Відкритий міжнародний фестиваль-конкурс «Золотий Зорепад», Дніпро, 01-02.05.2018 р . 

6. Жаріков Д.В.  

– Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Золота струна», Миколаїв, 18-21.04.2018 р .  

– Міжнародний конкурс «Мой сябра Баян», Гомель, Білорусь, 02.2018 р . 
7. Костенко О. О.  

– Відкритий міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Співограй», Харків, 19.12.2018 р .  

– Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах «Веселкове розмаїття», 

Київ, 21.03.2018 р .  

– Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «New Art Fest», Миргород, 21.04.2018 р .  
– І міський конкурс-фестиваль виконавців на народних інструментах «Народник.ua», Харків, 

11-13.05.2018 р .  

– Обласний відкритий конкурс «Надія», 26.05.2018 р .  

– Міжнародний конкурс «Акорди Хортиці», 29-31.03.2018 р .  

– Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Золота струна», Миколаїв, 18-21.04.2018 р . 
8. Костогриз С.О.  

– ІІІ Всеукраїнський багатожанровий конкурс «Формат.UA», Святогірськ, 2-3.06.2018 р . 

(голова журі)  
– Відкритий конкурс юнацької творчості «Искусство – это мир , искусство – это мы!», Харків, 

4-6.05.2018 р .  
– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р .  

– І міський конкурс-фестиваль виконавців на народних інструментах «Народник.ua», Харків, 

11-13.05.2018 р . 

9. Мандзюк Л. С. 
– Обласний відкритий конкурс «Надія», 26.05.2018 р . 

– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . 

– Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах «Барви Полтави», 11.2018 р .  

– V(VІІI) Всеукраїнський конкурс бандуристів «Кубок Києва», Київ, 11.2018 р . 
– Відкритий конкурс бандуристів «Чарівна бандура», Одеса, 21-24.06.2018 р .  
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– VІ Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта», Харків, 
04.2018 р . 

10. Назаренко О. І.  
– Фестиваль-конкурс «Пектораль», Дніпро, 05.2018 р .  

– XI Відкритий міжнародний фестиваль-конкурс музики та академічного вокалу  "Золота 

Ліра", Дніпро, 12.2018 р .  
– XIV Відкритий фестиваль світової музики ім. М . Леонтовича, Харків, 12.2018 р . 

11. Пташенко С.В.  

– Міжрегіональний відкритий фестиваль-конкурс ансамблів серед учнів та викладачів 

музичних шкіл та шкіл естетичного виховання «Нас музика з’єднала», Слов’янськ, 1.04.2018 

р . 
12. Стрілець А.М .  

– VІ Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта», Харків, 

11-15.04.2018 р . 

13. Ткаченко В.М . 

– Х Всеукраїнський конкурс «Харківські зорі», Харків, 19.02.2018 р .  
– VІ Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта», Харків, 

11-15.04.2018 р . 

 

Кафедра оркестрових духових та ударних інструментів: 
 

Майстер-класи, відкриті уроки, лекції 
1. Алтухов В.М .  
– Фестиваль «Сонячні кларнети», Житомир , 22.11.2018 р .  

– майстер-клас та 18 відкритих уроків у  Concervatorio Superior de Musica de Vigo, Іспанія, 

26.02-2.03.2018 р .  

– Міжнародний конкурс-фестиваль «Акорди Хортиці», Запоріжжя, 29.03-2.04.2018 р . 

2. Войнов А.В.  
– Вінницька ДМШ №1, 22.11.2018 р . 

3. Коновал К.К. 

– Музична школа ім. Є. Станковича, Белград, Сербія, 27.11.2018 р . 

4. Тарарак Ю.П.  

– Відкритий конкурс «Vivace», Маріуполь, 12-14.06.2018 р .  
 

Участь у роботі журі 
1. Абаджян Г.А. 

– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . (голова журі) 
– Всеукраїнський конкурс юних музикантів імені Л. Бетховена, ДМШ № 1, Харків, 2-

4.06.2018 р . 

2. Алтухов В.М .  

– Міжнародний конкурс-фестиваль «Акорди Хортиці», голова журі в секції «Духові 
інструменти», Запоріжжя, 29.03.-2.04.2018 р .  
– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . 

– Всеукраїнський конкурс юних музикантів імені Л. Бетховена, ДМШ № 1, Харків, 2-

4.06.2018 р . 

3. Войнов А.В.  
– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . 

– Міжнародний конкурс духових інструментів «Vin Venti», Вінниця, 9-11.10.2018 р .  

– Фестиваль «Харків – місто добрих надій», 03.2018 р . 
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4. Овчар  О.П.  
– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . 

– Всеукраїнський конкурс юних музикантів імені Л. Бетховена, ДМШ № 1, Харків, 2-

4.06.2018 р . 

 

Кафедра музичного мистецтва естради та джазу: 
 

Участь у роботі журі 
1. Чуріков В.В.  

– VIІI Міжнародний фестиваль інструментальної музики «Сонячні кларнети», Житомир , 21-

22.11.2018 р .  

– IV Відкритий конкурс естрадно-джазового виконавства, імпровізації та композиції «Джаз-
фієста 2018» в рамках XXV Міжнародного фестивалю «Музика – наш спільний дім», Харків, 

8-9.12.2018 р .  

– Всеукраїнський фестиваль-конкурс джазових імпровізаторів та інтерпретаторів джазових 

творів «Kharkov Jazz Performance», Харків, 31.03.2018 р .  

– XIV Всеукраїнська музична олімпіада «Голос Країни», Київ, 23-28.04.2018 р . 
– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . (голова журі) 
2. Біляєва Н. В.  

– Міжрегіональний відкритий фестиваль-конкурс ансамблів серед учнів та викладачів ДМШ 

та шкіл естетичного виховання: «Нас музика з’єднала», Слов’янськ, 31.03.-01.04.2018 р .  
– Дитячий вокально-хоровий фестиваль-конкурс «Романсіада», Харків, 14.05.2018 р .  

– Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 
«Формат.UA», Слов’янськ, 2-3.06.2018 р . 

3. Давидов С.П. 

– Всеукраїнський фестиваль-конкурс джазових імпровізаторів та інтерпретаторів джазових 
творів «Kharkov Jazz Performance», Харків, 31.03.2018 р . (голова журі) 
– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . 

– Конкурс виконавців джазової музики, Запоріжжя, 09.10.2018 р .  

– ІІІ Всеукраїнський конкурс молодих джазових виконавців «Джаз-Палітра 2018», Черкаси, 
29.11.-01.12.2018 р . 

4. Дрожжина Н.В.  

– Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Мистецтво і море без кордонів», Бердянськ, 27-

30.06.2018 р . (голова журі) 
– Міжнародний фестиваль-конкурс вокально-хореографічного мистецтва «Україна збирає 
друзів», Харків, 28-29.04.2018 р . 

5. Тарарак Ю.П.  

– Міжрегіональний дитячий фестиваль академічної музики «Чарівна флейта», Кривий Ріг, 

23-24.02.2018 р .  

– І міський фестиваль-конкурс творчої молоді «Місто талантів - 2018», Харків, 03.2018 р .  
– VII Відкритий конкурс юних виконавців «Vivace», номінаціч «Оркестрові духові та ударні 
інструменти», Маріуполь, 13-14.04.2018 р . 

6. Тимошенко А.В.  

– ХV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські 
асамблеї», 04.2018 р . 
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Кафедра майстерності актора: 
 

Майстер-класи, відкриті уроки, лекції 
1. Садовський Л.В. – Фестиваль театральних колективів, Очаків, 05.2018 р . 

2. Бораковська М .О. – Харківський регіональний інститут державного управління, 

04.2018 р .  

3. Либо О.Л. – Міжнародний форум театрів ляльок «Казковий дивограй», Полтава 

4. Полянська І.М . – «Практична музикологія», ХНУМ , Харків, 12. 2018 р . 
5. Фесенко С. Я. – Міжнародний форум театрів ляльок «Казковий дивограй», Полтава 

 

Участь у роботі журі 
1. Садовський Л.В. 

– Експертна рада Міжнародного мистецького проекту  «Конкурс-лабораторія постановок 
молодих режисерів «Відкриті двері – 2018» 

– І Відкритий конкурс театрально-сценічного мистецтва малих форм серед шкіл естетичного 

виховання «ЛЕТИ!», номінація «Малі театральні форми», Харків 

2. Лобанов А.П. 

– Міський театральний фестиваль «Зірки Мельпомени», Запоріжжя, 10.2018 р . (голова журі) 
3. Марков Л.В. 

– Фестиваль-конкурс «Територія Па» (голова журі)  
– Дитячий хореографічний фестиваль-конкурс (голова журі)  
– Конкурс дитячих хореографічних колективів України, Харків (голова журі) 
4. Полянська І.М .  
– І Відкритий конкурс театрально-сценічного мистецтва малих форм серед шкіл естетичного 

виховання «ЛЕТИ!», номінація «Хореографія», Харків, (голова журі) 
 

Кафедра майстерності актора та режисури театру анімації: 
 

Участь у роботі журі 
1. Інюточкін О.О. – Всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких театральних колективів і 
майстрів художнього слова «Дивосвіт Мельпомени», Херсон, 04.2018 р . 

 

Кафедра сценічної мови: 
 

Майстер-класи, відкриті уроки, лекції 
1. Гукасян-Коробейнікова С.О. – Театр-студія «PLASTELIN», Валки, 09.2018 р .  
2. Кобзар  І.І. – майстер-клас «Говоримо українською», студія «Вінора», ЦК Київського 

району , Харків, 11.2018 р . 

 

Участь у роботі журі 
1. Важньова Л.А. 
– ХХІ Міжнародний театральний фестиваль-конкурс для дітей та молоді «Русская Классика в 

Латвии», Рига, Латвія  

– Обласний конкурс театральних колективів мистецьких шкіл «Дивосвіт країни Театр», 

Харків (голова журі) 
– Театральний фестиваль «В кулісах душі», Харків (голова журі) 
– VIIІ Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Р. Черкашина, Харків 

2. Гукасян-Коробейнікова С.О. 

– Конкурс молодих виконавців та конферансу  VOICE OF CITY, Полтава, 03.2018 р . 

3. Кобзар  І.І.  
– Фестивалю «Мрій-дім», Прилуки 
4. Проценко О.О. 
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– Конкурс «Вічне слово Кобзаря», Харків 
5. Соболева О.Д.  

– Міжнародний конкурс-фестиваль «Лотос надії», Харків  

– International Festival-contest «Spring kaleidoscope of talents», Харків  

 

Кафедра театрознавства: 
 

Участь у роботі журі 
1. Партола Я.В.  

– Експертна рада Всеукраїнського фестивалю-премії «ГРА» 

– Експертна рада Всеукраїнського фестивалю недержавних театрів «Відкрита сцена» 

2. Веретюк Т. В. – ІІ етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу  учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка на базі Харківського регіонального інституту  
державного управління, Харків 
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Додаток D. 

 

Концертна діяльність ХНУМ імені І. П. Котляревського 

2018 календарний рік 

 

 

 

Місяць Велика зала Камерна зала Мала зала 

січень 1   

лютий 6   

березень 19 4 3 

квітень 17 4 2 

травень 10 4 7 

червень 16 6 4 

вересень 6   

жовтень 27 6 3 

листопад 15 1 3 

грудень 26 9 6 

 143 34 28 

    

 

Усього концертів: 205 
 

 

 

 

 
 

Ректор            Т. Б. Вєркіна  


