
Міжнародна діяльність  2020-2021 

        Протягом звітного року міжнародна діяльність здійснювалася  у 

різноманітних формах.  Працюють укладені раніше двосторонні угоди з 

професійними музичними навчальними    закладами та культурно-мистецькими 

установами: 

 Договір про співробітництво між КМАМ ім. Р.М. Глієра та музичною 

консерваторією м. Анталія (Туреччина); 

      Договір про співробітництво між КМАМ ім. Р.М. Глієра та школою музики 

ІІ ступеня м. Кракова (Польща); 

      Договір про співробітництво між КМАМ ім. Р.М. Глієра та Тегеранською 

консерваторією (Ісламська Республіка Іран); 

    Договір про співробітництво між КМАМ ім. Р.М. Глієра та вищою школою 

ім. Роберта Шумана м. Дюссельдорфа (Німеччина); 

     Договір про співробітництво між КМАМ ім. Р.М.Глієра  та Цзян Сунським 

педагогічним Університетом (Китай); 

     Договір про співробітництво між КМАМ ім. Р.М.Глієра  та Тяншуйським 

педагогічним  університетом (Китай);   

      Договір про співробітництво між КМАМ ім. Р.М. Глієра та Вищою 

музичною школою м. Штутгарта (Німеччина). 

     Договір про співробітництво між КМАМ ім. Р.М. Глієра та Українським 

міжнародним центром з обміну культурою і мистецтвом Китаю;  

     Договір про співробітництво між КМАМ ім. Р.М. Глієра та Центром 

сприяння співробітництву Китаю; 

 

За  2020-21  рік  в Академії  відбулися майстер-класи  (онлайн та наживо) 

за участю всесвітньо відомих виконавців та професорів провідних вищих 

музичних закладів з США, Німеччини, Польщі.  

 

 13 грудня 2020 – майстер-клас Валерія Соколова ( скрипка, Німеччина-Україна)  

велика зала Київського Будинку вчених НАН України 

 15 квітня 2021- онлайн майстер-клас  для студентів КМАМ у рамках  Jazz 

Appreciation Month за участю представників оркестру військово-



повітряних сил США в Європі та  при підтримці Посольства США в 

Україні .   

https://www.youtube.com/watch?v=AynYWTMrkEo 

 5 травня 2021 –онлайн майстер-клас Джозеф Е. Руллі, (саксофон, США)  

Да Танг (кларнет, США)  музиканти  Оркестру ВПС США в Європі. 

 26 червня 2021 онлайн семінар – майстер-клас професора  Павла Гуснара -

Pawel Gusnar  (Польша, саксофон) за сприяння стейкхолдера КМАМ - 

компаній YAMAHA Music Gulf ( Дубай, ОАЕ )  та Ін-Джаз (Київ, Україна)  

 

Участь у програмах стажування та обміну ERASMUS +  

 30 червня - 13 липня 2021   стажування за програмою Erasmus +  у Кракові 

( Польща)  Warsztaty kreatywnego dziennikarstwa (з пером та в об’єктиві) 

Ask Focus- Warsztaty Kreatywnego Reportażu (семінари з творчого 

репортажу) . для студентів КМАМ , додаткова кваліфікація  – менеджер.   

https://www.facebook.com/Warsztaty-kreatywnego-dziennikarstwa-

115127110407549/ 

 

Співпраця у проєктах  УКФ -  Українського Культурного Фонду 

 18 -28 серпня 2021  - участь викладачів та студентів Академії у 

міжнародній резиденції “ART JAZZ School 2021” (Рівне-Луцьк).  

http://artjazzschool2021.tilda.ws/?fbclid=IwAR1TXApHmH3G_1AUsEFajw8sMrT

CMMlcraDNOYkqZ0A8VhLVsLh39tFtZoc#schedule 

JAZZFEST PODILLIA 2021  

 11-13 червня 2021  Міжнародний фестиваль  JAZZFEST PODILLIA( м. 

Хмельницький, Україна)  участь джазового бенду КМАМ ім. Р.М. Глієра   

DENNIS ADU BIG BAND  

https://www.youtube.com/watch?v=eveHoZzx06M&t=953s 

Leopolis Jazz Fest 2021  

 25 червня 2021 (Львів, Україна) Один із найбільших джазових фестивалів 

Європи  Leopolis Jazz Fest   включив у свій lineup творчий проєкт  

студента ІІІ курсу бакалаврату факультету джазу  Михайло Менделенко  - 

Misha Mendelenko Quartet. 

https://www.facebook.com/leopolisjazz/photos/a.300671323319336/39619038171

96050/ 
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Навчальним закладом розроблена низка спільних міжнародних проєктів з 

дипломатичними представництвами, акредитованими  у м.Києві. Студенти  

Академії  брали участь у концертах та презентаціях посольств: Азербайджану, 

Німеччини, Польщі, США, тощо.  

https://www.facebook.com/GlierKyivMunicipalAcademyOfMusic/photos/pcb.

2944708202438853/2944707222438951/ 

Доброю традицією є організація і проведення щорічного проєкту « Уклін 

Кобзареві» в якому іноземні студенти декламують вірші Т.Г.Шевченка.  

https://www.facebook.com/GlierKyivMunicipalAcademyOfMusic/photos/a.18

38660336376984/2878001722442835/ 

Академія  активно співпрацює з видатними диригентами світу в проєктах 

виконання в Україні прем’єр музичних творів класиків та сучасних 

композиторів. 

 31 грудня 2020 координація та проведення Світової онлайн прем’єри 

віднайдених симфоній Максима Березовського (до 275 річчя від дня 

народження) у виконанні Національного  камерного ансамблю “Київські 

солісти” під орудою диригента  Кирила Карабиця (організаційне та 

технічне забезпечення трансляції та запису прем’єри відповідними 

структурами КМАМ) 

 

https://www.facebook.com/GlierKyivMunicipalAcademyOfMusic/photos/pcb.

2822990511277290/2822990397943968 

https://www.youtube.com/watch?v=fBIRJKAmypE&t=5s 

 

Важливим чинником міжнародної діяльності інституту є організація та 

проведення великомасштабних міжнародних освітніх, мистецьких і наукових 

проєктів, які отримали визнання далеко за межами України.  

КМАМ ім. Р.М. Глієра співорганізовує  та проводить міжнародні проєкти:   

https://www.facebook.com/GlierKyivMunicipalAcademyOfMusic/photos/pcb.2944708202438853/2944707222438951/
https://www.facebook.com/GlierKyivMunicipalAcademyOfMusic/photos/pcb.2944708202438853/2944707222438951/
https://www.facebook.com/GlierKyivMunicipalAcademyOfMusic/photos/a.1838660336376984/2878001722442835/
https://www.facebook.com/GlierKyivMunicipalAcademyOfMusic/photos/a.1838660336376984/2878001722442835/
https://www.facebook.com/GlierKyivMunicipalAcademyOfMusic/photos/pcb.2822990511277290/2822990397943968
https://www.facebook.com/GlierKyivMunicipalAcademyOfMusic/photos/pcb.2822990511277290/2822990397943968
https://www.youtube.com/watch?v=fBIRJKAmypE&t=5s


1. Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця. 

 17-25 листопада  2021 р.  – група Горовиць-Дебют, Молодша група .  

 

http://www.horowitzv.org/eng-home-2021/xii-competition-2021.html 

 

 

2.Міжнародна  науково-практична конференція «Молоді музикознавці». 

 

 8 - 10 січня 2021 року - ХХІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Молоді музикознавці» в онлайн-форматі (на платформі Zoom). 

Учасники з України, Білорусі та Польщі. 

 

https://projekt.glieracademy.org/golovna/konferencii-muz/muzznav_2021/ 

 

 

3.   «Міжнародний Музичний Міст» - мета нового проєкту: обмін 

професійним досвідом джазового та класичного виконавства України та світу; 

зміцнення та розвиток творчих зв'язків навчальних, освітніх закладів культури та 

мистецтва у новому форматі творчої комунікації  online-digital-project. 

 

 25 грудня 2020-23 лютого 2021- «International Jazz Bridge 2021» -

міжнародний онлайн конкур джазових виконавців   

 

https://music-bridge.org/peremozhtsi/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVmu0lsmdWI 

 

 15 квітня-17 червня 2021  «International Classical Bridge 2021» – 

міжнародний онлайн конкурс для юних музикантів.  Номінації: 

Фортепіано; Струнні інструменти (скрипка, віолончель, контрабас, арфа); 

Духові (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон) 

та ударні інструменти. 

https://music-bridge.org/peremozhtsi-of-the-international-classical-bridge-2021/ 

 

Міжнародний авторитет  КМАМ ім. Р.М.Глієра виявляється також у постійному 

розширенні контингенту іноземних студентів. Найбільш обдаровані з них мають 

можливість виступати з концертами в Україні; приймати участь у всіх 

мистецьких заходах інституту, регіональних, національних і міжнародних 

конкурсах, багато з них стали лауреатами та призерами музичних змагань.  
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