


Ковтюх Лідія Миколаївна, заслужений діяч мистецтв України, доцент, 

завідувач кафедри виконавських дисциплін № 1 Київської муніципальної 

академії музики  імені Р.М. Глієра. 

Мудрецька Лілія Григорівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 

завідувач кафедри історії музики Київської муніципальної академії музики 

імені Р.М. Глієра. 

організатори 

Зарудянська М. А.,  доцент, заслужений діяч мистецтв України,  проректор 

з науково-педагогічної, творчої роботи та міжнародної діяльності КМАМ 

Р.М. Глієра;  

Мудрецька Л.Г., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри 

історії музики КМАМ Р.М. Глієра;  

Ковтюх Л.М., заслужений діяч мистецтв України, доцент, завідувач 

кафедри виконавських дисциплін № 1 КМАМ Р.М. Глієра;  

Полстянкіна І.П., заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри 

виконавських дисциплін № 1 КМАМ Р.М. Глієра; 

Борисова С.В., кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

виконавського мистецтва та музикознавства КМАМ Р.М. Глієра;  

Жукова О.А., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри виконавських 

дисциплін № 1 КМАМ Р.М. Глієра;  

Заяць О.В., старший викладач кафедри виконавських дисциплін № 1 

КМАМ Р.М. Глієра;  

Кільчицька Г.О., викладач кафедри виконавських дисциплін № 1 КМАМ;  

Гомон Т.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри виконавських 

дисциплін № 1 КМАМ Р.М. Глієра;  

Венгер Я.В., викладач кафедри виконавських дисциплін № 1 КМАМ; 

Гіваргізова І.М., заслужений працівник культури України, доцент кафедри 

виконавських дисциплін № 1 КМАМ Р.М. Глієра;  

Протасов В.Г., викладач кафедри виконавських дисциплін № 1 КМАМ 

Р.М. Глієра. 

3. Утворити та затвердити Оргкомітет та спікерів  Міжнародного Круглого 

столу «Музикознавство у системі соціогуманітарних дисциплін: наукові 

теорії, наукові школи, наукові тексти», який проходитиме в рамках 

Міжнародного науково-творчого проєкту «Сучасне музикознавство та 

виконавство в соціокультурному контексті: від теоретичного музикознавства 

до виконавської практики» у складі: 
Самойленко О.І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор з 

наукової роботи Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової. 

Черкашина-Губаренко М.Р., доктор мистецтвознавства, професор 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського та 

Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра, академік 

Національної академії мистецтв України.  

Тишко С.В., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського та Київської муніципальної 

академії музики  імені Р.М. Глієра. 



Драч І.С., доктор мистецтвознавства, професор Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. 

Панова Н.А.,заслужений діяч мистецтв України, проректор з науково-

педагогічної та наукової роботи Київської муніципальної академії музики 

 імені Р.М. Глієра. 

Коханик І.М., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 

теорії музики Національної музичної академії України імені 

П.І. Чайковського та Київської муніципальної академії музики 

 імені Р.М. Глієра. 

Жаркова В.Б., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 

історії світової музики Національної музичної академії України імені П. 

І. Чайковського та Київської муніципальної академії музики 

 імені Р.М. Глієра. 

Шип С.В., доктор мистецтвознавства, професор кафедри музичного 

мистецтва та хореографії Південноукраїнського національного 

університету імені К.Д.Ушинського. 

Осадча С.В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 

історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової.  

Тукова І.Г., кандидат мистецтвознавства, доцент Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського.  

Мудрецька Л.Г., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри 

історії музики Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра . 

Дугіна Т.Є., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри теорії 

музики Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра. 

Розов І., аспірант Вищої школи музики імені Р. Шумана (Дюссельдорф). 

Тимченко-Бихун І.А., кандидат мистецтвознавства, доцент, декан 

факультету мистецтва співу та джазу Київської муніципальної академії 

музики  імені Р.М. Глієра. 

Гармель О. В., кандидат мистецтвознавства, доцент  кафедри теорії 

музики Київської муніципальної академії музики  імені Р.М. Глієра. 

Василенко О.В.,  кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії 

музики Київської муніципальної академії музики  імені Р.М. Глієра. 

4. Залучити до опанування (стажування) програми Міжнародного науково-

творчого проекту «Сучасне музикознавство та виконавство в 
соціокультурному контексті: від теоретичного музикознавства до 
виконавської практики» науково-педагогічних працівників закладів вищої 

освіти України та міжнародної спільноти. 

5. Відділу технічних засобів навчання Академії (Зелінській О.І.) здійснити 

технічне забезпечення науково-творчого проєкту. 

6. Редакційно-видавничому відділу  Академії (Гіваргізова І.М., Антонюк С.В.) 

забезпечити висвітлення науково-творчого проєкту на веб-сайті Інститут. 

7. Завідувачу гуртожитком Академії (Андрущишин М.Г.) підготувати місця для 

проживання європейським учасникам науково-творчого проєкту. 
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