


У 2020-2021 навчальному році в Дніпропетровській академії музики 

ім. М. Глінки планується проведення наступних науково-методичних заходів, у 

рамках яких відбудеться здійснення відповідної творчої та організаційної роботи.     

На початку 2020 - 2021 навчального року здійсниться робота зі складання 

індивідуальних планів викладачів (коледж, факультет), в яких віддзеркалюється 

наукова, методична, творча й організаційна діяльності педагогів академії 

ім. М. Глінки. Індивідуальні плани викладачів обговорюються на засіданні 

циклових комісій / кафедр та відображають активність педагога в різних видах 

професійної діяльності, зокрема у заходах, що відбуваються в стінах 

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки.              

ХІV  Міжвузівська науково-практична студентська конференція 

запланована на 26 – 27 жовтня 2020 року. Захід зорієнтовано на студентів та 

магістрантів різних курсів. Метою проведення наукового зібрання є апробація 

дослідницьких результатів бакалаврських та магістерських робіт, а також 

визначення рівня підготовленості студентів та магістрантів до публічного 

представлення й захисту основних положень наукової праці.         

V Всеукраїнська науково-практична конференція запланована до 

проведення 5 – 6 квітня  2021 року. Захід присвячено всебічній апробації 

наукових досліджень аспірантів та викладачів закладів освіти сфери культури і 

мистецтв. Метою проведення науково-практичної конференції є оприлюднення та 

обговорення певної частки наукового матеріалу аспірантів та молодих викладачів 

академії, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю і 

впроваджують в освітній процес новітні навчальні методи, форми та прийоми 

музично-педагогічної діяльності.  

За наслідками проведення кожної з вищеозначених наукових конференцій 

планується видання збірника статей (матеріалів) виступів доповідачів 

конференційних зібрань. Збірник буде видано та розміщено на офіційному сайті 

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки у розділі наукової діяльності 

закладу вищої освіти.        
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У червні 2020 – 2021 навчального року в Дніпропетровській академії музики 

ім. М. Глінки відбудуться спеціалізовані науково-методичні конференції, які 

проходитимуть спільно на кожній цикловій комісії та кафедрі академії. Наукове 

спілкування відбудеться у формі педагогічних читань з превалюванням найбільш 

актуальних тематичних дискусій з відповідної інструментальної (вокальної) 

проблематики.           

Видавничо-публіцистична діяльність в академії у 2020 – 2021 навчальному 

році буде представлена наступними звершеннями, а саме – виданням трьох 

номерів фахового збірника наукових статей Дніпропетровської академії музики 

ім. М. Глінки «Музикознавча думка Дніпропетровщини» випуски 18, 19, 20, до 

яких увійдуть наукові статті доповідачів цьогорічних науково-практичних 

конференцій та дослідницькі праці викладачів Дніпропетровської академії музики 

ім. М. Глінки. Тематичні рубрики видання – українська музична культура: 

етномузикознавчий та мистецтвознавчий аспекти, теоретичні та історичні 

проблеми музичного мистецтва, музичне виконавство та педагогіка, хроніка 

музичних подій (рецензування).                

Протягом 2020 – 2021 навчального року планується вихід інформаційно-

друкованого, багато ілюстрованого, публіцистично-аналітичного видання 

«Музичний вісник Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки», з 

періодичністю – 2  випуски протягом навчального року (один номер кожного 

семестру). Статті подаються з урахуванням відповідності матеріалу рубрикам 

видання, а саме – міжнародні зв’язки, рецензія, конференція, концерт, грані 

професій, симпозіум, особистість, студентське самоврядування, наші ювіляри, 

посвячення у професію, презентація видання, актуально, лабораторія фольклору, 

музичний марафон, з історії інструмента, конкурс, фестиваль, гуманна педагогіка 

в мистецькій освіті, творчий проект, прем’єри Дніпропетровщини тощо.    

У 2020 – 2021 навчальному році планується підготовка та видання низки 

навчальних посібників, навчально-методичних рекомендацій з освітніх 

дисциплін, словників, монографій, навчальних програм укладених викладачами 

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки.  
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ПЛАН-ТАБЛИЦЯ  

з науково-методичної, творчої, організаційної  

та видавничої діяльності  

у Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки 

 

І   с е м е с т р 

 

 

Назва науково-творчого заходу / 

видання  

Час 

проведення 

/ 

завершення 

роботи  

Видавництво / 

місце проведення 

заходу 

 

Відповідальні 

Індивідуальні плани 

викладачів  

вересень Циклові комісії, 

кафедри 

академії 

ім. М. Глінки 

Громченко В.В. 

та завідувачі 

циклових комісій 

і кафедр  

ХІV Міжвузівська науково-

практична студентська 

конференція 

 

26 – 27 

жовтеня 

Академії 

ім. М. Глінки 

Громченко В.В. 

Фаховий збірник 

«Музикознавча думка 

Дніпропетровщини»  

вип. 18 (1, 2020) 

 

жовтень Видавництво 

«Грані» 

Громченко В.В. 

та члени 

редакційної 

колегії 

Інформаційно-аналітичне 

видання «Музичний вісник 

Дніпропетровської академії 

музики ім. М. Глінки»  

№ 45 (1-2, 2020) 

 

грудень Видавництво 

«Ліра» 

Громченко В.В.  

Фаховий збірник 

«Музикознавча думка 

Дніпропетровщини»  

вип. 19 (2, 2020) 

 

грудень Видавництво 

«Грані» 

Громченко В.В. 

та члени 

редакційної 

колегії 
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ІІ   с е м е с т р 

 

 

Назва науково-творчого заходу / 

видання  

Час 

проведення 

/ 

завершення 

роботи  

Видавництво / 

місце проведення 

заходу 

 

Відповідальні 

V Всеукраїнська науково-

практична конференція 

аспірантів та викладачів 

 

5 – 6 

квітня 

Академія 

ім. М. Глінки 

Громченко В.В. 

Збірник статей (матеріалів) 

виступів доповідачів 

наукових конференцій  

(студ. та педагогічної) 

 

квітень Видавництво 

«Ліра» 

Громченко В.В. 

Фаховий збірник 

«Музикознавча думка 

Дніпропетровщини»  

вип. 20 (1, 2021) 

 

травень Видавництво 

«Грані» 

Громченко В.В. 

та члени 

редакційної 

колегії 

Інформаційно-аналітичне 

видання «Музичний вісник 

Дніпропетровської академії 

музики ім. М. Глінки»  

№ 46 (1, 2021) 

 

травень Видавництво 

«Ліра» 

Громченко В.В.   

Кафедральні спеціалізовані 

науково-методичні 

конференції викладачів  

червень Циклові комісії, 

кафедри 

академії 

ім. М. Глінки 

Громченко В.В. 

та завідувачі 

циклових комісій 

і кафедр  

Індивідуальні плани 

викладачів (висновки за 

навчальний рік) 

червень Циклові комісії, 

кафедри 

академії 

ім. М. Глінки 

Громченко В.В. 

та завідувачі 

циклових комісій 

і кафедр  

  



 
ПЛАН 

ТВОРЧИХ ЗАХОДІВ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ 
на 2020-2021 н. р. 

Дата Назва заходу Місце та дата 

проведення 

Відповідальні 

01.10.2020 р. 

(четвер) 

Мистецько-пізнавальний проект «Клуб школяра» 

(для учнів загальноосвітніх шкіл м. Дніпра) 

419 ауд. 

14.30 

Климчик І.В. 

26-27.10.2020 р. 

(пн-вт) 

 

 Всеукраїнська студентська  

науково–практична конференція 

305 ауд. 

09.00  

Громченко В.В. 

03.11.2020 р. 

(вівторок) 

Регіональний конкурс учнів-піаністів  

«Юний віртуоз» 

403 ауд. 

09.30  

Житна Ю.В. 

Тарасенко А.В. 

26.11.2020 р. 

(четвер) 

Етномузикознавчій форум  

«Мистецька спадщина Придніпров’я» 

Дистанційний формат 

16.00 

  Климчик І.В. 

Ширінська О.П.  

28.11.2020 р. 

(субота) 

Обласний огляд–конкурс учнів старших і  випускних класів 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів    

спеціалізації  «Народні інструменти» 

305 ауд. 

419 ауд. 

10.00 

Красношлик В.О. 

3-4.12.2020 р. 

(чт-пт) 

Е. Гумпердінк «Гензель та Гретель» Велика зала 

18.00 

Худіенко Ю.М. 

10.12.2020 р. 

(четвер) 

Концерт духового оркестру коледжу  

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки 

Велика зала 

18.00 

Литвиненко Р.С. 

17-18.12.2020 р. 

(чт-пт) 

Міжнародний  фестиваль музичного мистецтва  

«Музика без меж» 

Велика зала 

 

Новіков Ю.М. 

19.12.2020 р. 

(субота) 

Огляд–конкурс учнів старших класів  

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів   

спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти» 

419 ауд. 

09.30  

Луценко О.О. 

05.02.2021 р. 

(п’ятниця) 

Відкритий конкурс студентів 

 спеціалізації «Хорове диригування» 

  музичних коледжів України 

420 ауд. 

10.00 

Жукова О.М. 



  з виконання  програми на фортепіано  

11.02.2021 р. 

(четвер) 

Мистецько-пізнавальний проект «Клуб школяра» 

(для учнів загальноосвітніх шкіл м. Дніпра) 

419 ауд. 

14.30 

Климчик І.В. 

19.02.2021 р. 

(п’ятниця) 

Відкритий фестиваль  з виконавства 

 на фортепіано  студентів всіх спеціалізацій  

420 ауд. 

10.00 

Жукова О.М. 

22-24.02.2021 р. 

(пн-ср) 

Міжнародний  фестиваль музичного мистецтва  

«Музика без меж» 

Велика зала 

 

Новіков Ю.М. 

26-27.02.2021 р. 

(пт-сб) 

ІІІ Відкритий конкурс Дніпропетровської академії музики 

 ім. М. Глінки серед юних піаністів 

 ім. М. Обермана 

Велика зала 

420 ауд. 

Медведникова Т.О. 

01.03.2021 р. 

(понеділок) 

Конференція-концерт: «Виховання та становлення артиста 

камерного ансамблю та професійного концертмейстера» 

Велика зала 

14.00-17.00 

Виноградова Г.В. 

09.03.2021 р. 

(вівторок) 

 

 

Огляд-конкурс учнів-піаністів районних   

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів    

спеціалізації «Фортепіано» 

403 ауд. 

10.30 

Житна Ю.В. 

 

11-12.03.2021 р. 

(чт-пт) 

«Форум виконавців на народних інструментах»  в рамках  

Міжнародного  фестивалю музичного мистецтва «Музика без меж» 

 Красношлик В.О. 

13-14.03.2021 р. 

(сб-нд) 

 ХХХІІ  Фестиваль-конкурс «Дніпровські сурми 2021»  виконавців 

на духових інструментах–солістів, ансамблів та оркестрів  

420 ауд., 419 ауд. 

Велика зала 

Грузин І.О. 

14.03.2021 р. 

(неділя) 

 

    Концерт  духового оркестру коледжу Дніпропетровської академії 

музики ім. М. Глінки 

Велика зала 

17.00 

Литвиненко Р.С. 

18.03.2021 р. 

(четвер) 

Етномузикознавчій форум  

«Мистецька спадщина Придніпров’я» 

419 ауд. 

14.30 

  Климчик І.В. 

Ширінська О.П.  

20-21.03.2021 р. 

(сб-нд) 

 Відкритий конкурс Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки 

виконавців на струнно-смичкових інструментах ім. Л.С. Брусової   

для студентів ІІІ-ІV курсів музичних коледжів  України 

420 ауд. 

09.30 

Луценко О.О. 

25.03.2021 р. 

(четвер) 

Відкритий конкурс  Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки  

для студентів  ІІІ–ІV курсів  музичних коледжів  України спеціалізації  

«Народні інструменти»  

305,306,420,419 ауд. 

09.00 

Красношлик В.О. 

26.03.2021 р. 

(п’ятниця) 

XХІV Обласний конкурс-фестиваль дитячої музичної творчості  

 «Дніпрова пісня» ім. А. К. Поставної 

420 ауд. 

10.00  

Гусіна О.Н. 

Любимова А.Я. 



27.03.2021 р. 

(субота) 

ХІ  Регіональний конкурс юних солістів камерних ансамблів  

«Молодість, талант, натхнення» 

419 ауд. 

12.00  

Виноградова Г.В. 

29.03.2021 р. 

(понеділок) 

Відкритий конкурс хорових диригентів здобувачів фахової 

передвищої освіти ІІІ-ІV курсів  

419 ауд.,305 ауд. 

09.00 

Дударенко Л.М. 

Ширінська О.П. 

30.03.2021 р. 

(вівторок) 

Відкритий конкурс хорових диригентів здобувачів освітнього 

ступеню «бакалавр» вищих навчальних закладів України 

419 ауд.,305 ауд. 

09.00 

Дударенко Л.М. 

Ширінська О.П. 

02.04.2021 р. 

(п’ятниця) 

ІІІ   Відкритий конкурс Дніпропетровської академії музики 

 ім. М. Глінки   з музично-теоретичних дисциплін  

ім. В.І. Скуратовського 

(для студентів І-ІІ курсів музичних коледжів України) 

 всіх спеціалізацій 

202ауд. 

09.00-15.00 

Гонтова Л.В. 

Горчакова І.О. 

03.04.2021 р. 

(субота) 

Огляд-конкурс учнів  початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів та дитячих шкіл мистецтв «Джазова музика» 

420 ауд. 

10.00-14.00 

Горовой С.Г. 

Цвєтінський Я.А. 

04.04.2021 р. 

(неділя) 

Форум струнно-смичкових колективів «Смичковеня» 

 

420 ауд. 

10.00 -15.00 

Бігєєва Л.Е. 

05-06.04.2021 р. 

(пн-вт) 

Всеукраїнська педагогічна науково–практична конференція 305 ауд. 

09.00  

Громченко В.В. 

07.04.2021 р. 

(середа) 

 Гала-концерт лауреатів  XХІV Обласного конкурсу-фестивалю 

дитячої музичної творчості  

 «Дніпрова пісня» ім. А. К. Поставної 

420 ауд. 

12.00 -15.00 

Гусіна О.Н. 

Любимова А.Я. 

09.04.2021 р. 

(п’ятниця) 

    Концерт  духового оркестру Дніпропетровської академії музики  

ім. М. Глінки 

Велика зала 

18.00  

Грузин І.О. 

 

09-10.04.2021 р. 

(пт-сб) 

ХХІХ Відкритий  конкурс Дніпропетровської академії музики 

 ім. М. Глінки для студентів І-ІV курсів музичних коледжів України 
«Дніпровські сурми-2021», спеціалізація  

«Оркестрові духові та ударні інструменти» 

Велика зала 

403,419,420 ауд. 

10.00 

Грузин І.О. 

 

13.04.2021 р. 

(вівторок) 

Регіональний фестиваль-конкурс  учнів-піаністів  

старших класів  початкових спеціалізованих  

мистецьких навчальних закладів 

403 ауд. 

 

Житна Ю.В. 

14.04.2021 р. 

(середа) 

Обласна олімпіада з музично-теоретичних дисциплін для учнів 

старших класів початкових спеціалізованих  

мистецьких навчальних закладів 

202 ауд. 

10.00 

Щітова С. А. 

19-20.04.2021 р. 

(пн-вт) 

 

Міжнародний  фестиваль музичного мистецтва  

«Музика без меж» 

 

Велика зала 

 

Новіков Ю.М. 



 

22-24.04.2021 р. 

(чт-сб) 

Всеукраїнський конкурс вокального мистецтва ім. Б.Гмирі 

 

 

 

420 ауд. 

Велика зала 

 

Потапова В.П. 

Ширінська О.П. 

24.04.2021 р. 

(субота) 

 

Огляд–конкурс учнів молодших  класів початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів    

спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти» 

419 ауд. 

09.30  

Луценко О.О. 

14.05.2021 р. 
(п’ятниця) 

 ІІ Обласний дитячий  конкурс-фестиваль народної пісні  
«Золоті джерела» 

420 ауд. 
10.00 

Гусіна О.Н. 

Любимова А.Я. 

19-20.06.2021 р. 

(сб-нд) 

Чемпіонат України з пауерліфтингу Велика зала 

08.00-20.00  

Алфьоров О.А. 

03.07.2021 р. 

(субота) 

Турнір з пауерліфтингу ім. О. Кравченка Велика зала Алфьоров О.А. 


