
29 січня 2020 року викладачами циклової комісії музичного виховання 

з методикою була проведена студентська науково-практична конференція на 

тему: «Микола Віталійович Лисенко ― видатний український композитор, 

громадський діяч, піаніст, основоположник української класичної музики». 

У конференції взяли участь студенти та викладачі ВКНЗ 

«Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» . 

Тематичними напрямками роботи були актуальні питання творчої 

спадщини М. В. Лисенка, дослідження його спадщини як громадського діяча, 

піаніста-віртуоза, творця інноваційної системи дитячого музичного 

виховання, композитора й фольклориста.                                       

У вспупному слові голова циклової 

комісії викладачів музичного виховання з 

методикою Микола Хомич привітав 

учасників конференції, наголосив на 

необхідності вивчення кращих зразків 

музичної спадщини митця, адже творчість 

М.Лисенка українське суспільство визнавало 

як капітал національного музичного мистецтва. М. Х. Кононко повідомив 

мету конференції, яка передбачала познайомити слухачів з високохудожніми 

творами українського композитора, які допоможуть студентам пізнати світ 

добра й краси, засвоїти особливості художньо-образної мови музичного 

мистецтва. Адже у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків 

музичної спадщини композитора, здійснюється розвиток чуттєво-емоційного 

сприйняття навколишнього світу крізь призму музики; збагачується  

емоційно-естетичний досвід через усвідомлення художньо-образної сутності 

музичного мистецтва, формуються ціннісні орієнтації, потреба у творчій 

самореалізації та художньо-естетичному самовдосконаленню.  

Модератором конференції була викладач музики Л. В. Гребєннікова. 

Програма конференції нараховувала шість учасників, які презентували 

результати власних досліджень.  



.  

Виступ Катерини Муратової (141 група), науковий керівник В. М. 

Радкевич, був на тему «Значущість творчості М. В. Лисенка в контексті 

музично-педагогічної та соціально-просвітницької діяльності».  

Тетяна Дєдух і Дарина Маус (132 група), науковий керівник Л. П. 

Білявська,  презентували тему «Микола Віталійович Лисенко як композитор, 

педагог, хоровий диригент, основоположник української класичної музики». 

Марія Заєць (131 група), науковий керівник М. Х. Кононко, 

презентувала дитячі опери Миколи Лисенка. 

Вікторія Автюхович (123 група), науковий керівник Л. В. Гребєннікова,  

дослідила фортепіанну спадщину Миколи Лисенка. 

Юлія Гавриш (143 група) під керівництвом О. В. Бляхарського 

досліджувала музично-театральні твори М. Лисенка. 

 

По завершенню конференції було проведено обговорення актуальних 

питань, учасники поділилися своїми враженнями і прийшли до висновку, що 

постать Миколи Лисенка у світовому історико-культурному контексті ― 

унікальна. Багатогранність творчих іпостасей митця  дали потужний імпульс 

до розвитку багатьох сфер музичної культури України. 


