
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Музичні та хореографічні 

колективи України» 

 

 

 
 

 

 

2021 



       Успішно, багатогранно, цікаво, пройшла науково-практична конференція 

«Музичні та хореографічні колективи України». 

 Мета конференції: навчити студентів, майбутніх учителів початкових 

класів бути пропагандистом всього найкращого, що створено в мистецтві, 

розвивати у підростаючого покоління творчий потенціал, національну 

самобутність, здатність до діяльності у сучасному соціокультурному 

просторі.  

        Актуальним завданням сьогодення є підготовка студентів до творчого 

вирішення проблем, спрямованих на розкриття та розвиток їхнього творчого 

потенціалу та готовність їх до успішного виконання навчальної та виховної 

роботи зі школярами – формування музичної культури і виховання 

гармонійно розвинуту особистість через знайомство та аналіз цінностей 

українського музичного та хореографічного мистецтва. 

 У конференції взяли участь 9 студентів: 

Національна заслужена академічна капела України «Думка» 

(Кононко М.Х. викладач, науковий керівник. Коваленко І.С. студентка 141 

групи).  

 

 

Поліський державний академічний ансамбль пісні і танцю «Льонок» 

імені Івана Сльоти (Гайдученко В. І. викладач, науковий керівник. 

Кришевич С.Ю. студентка 132 групи). 

 



Національний заслужений академічний український народний хор 

України імені Григорія Верьовки (Радкевич В.М. викладач, науковий 

керівник.  

Попова Ю. О. студентка 131 групи). 

 

 

 

 

Національна заслужений академічний ансамбль танцю України 

імені Павла Вірського (Старовойт З.П. викладач, науковий керівник. 

Паламарчук Л.І. студентка 331 групи). 

 

 

 

 

 

 



 

Муніципальна хорова капела «Орея» (Бляхарський О.В. викладач, 

науковий керівник. Кравчук О.С. студентка 133 групи). 

 

 

 

Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні і танцю України 

«Верховина» (Урчик О.Ю. викладач, науковий керівник. Кириченко К.С. 

студентка 131 групи). 

 

 



Вокальний секстет «ManSound» (Стаднік О.Ф. викладач, науковий 

керівник. Ляпун А.Ю. студентка 131 групи).  

 

 

 

Національна заслужена капела бандуристів України імені Г.І. 

Майбороди (Гребєннікова Л.В. викладач, науковий керівник. Славушевич 

Н.С. студентка 112 групи). 

 

 

 

 



Національний академічний духовий оркестр України (Тихоліз Б.М. 

викладач, науковий керівник. Наумович Ю.О. студентка 143 групи). 

 

 

 

На науково-практичній конференції спікери проаналізували 

різноманітну наукову літературу, презентації з проблеми дослідження, 

охарактеризували наукові підходи до проблеми емоційної сфери розвитку 

музичного сприймання щодо творчості музичних та хореографічних 

колективів України, теоретично обгрунтували ефективні методи та прийоми 

для розвитку музичного сприйняття творів музичних та хореографічних 

колективів України як основи музичного виховання молоді та підвели 

підсумки дослідження.  

          Відповідальне відношення до поставленого завдання показали усі 

доповідачі. Старанно, цікаво, багатогранно розкрили творчий шлях обраного 

ними колективу. Історичний аналіз колективів починався з перших днів їх 

зародження і до сьогодення. Відзначено успіх колективу і його керівника. 

Багато колективів одержали ім’я керівників, диригентів. Виступаючі 

особливу увагу приділили творчому доробку в жанрах – вокальному та 

хореографічному. Їх сценічна виконавська майстерність, культура 

надзвичайно впливає на розвиток особистості, слухача спостерігача.  

         Презентації колективів збагатили, урізноманітнили, доповнили   

інформацію виступаючих на конференції. 

         Всі виступаючі студенти показали високий професіоналізм, уміння 

користуватися креативними методами володіння аудиторією. Тому всі 

учасники конференції отримали сертифікат музичного виховання і слова 

вдячності від викладачів-наставників. 


