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Заслужена артистка України, професор Київського національного університету культури і мистецтв, 

завідувач кафедри музичного мистецтва Наталія Кречко). Київ, 28 травня 2021 р. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=cqS8wjEGv-s 
 

3. Кречко Н. М. Майстер-клас на тему «Основні вокальні помилки». Київський національний університет 

культури і мистецтв, кафедра музичного мистецтва. Київ, 15 листопада 2020 р. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=qS0Pm5njAg0 
 

4. Кречко Н. М. Виступ камерного складу академічного студентського хору «Anima» Київського 

національного університету культури і мистецтв у рамках проекту Галини Горбатенко «Ой, хто, хто 

Миколая любить», що відбувся 17 грудня 2021 р. у Колонному залі імені М. В. Лисенка Національної 

філармонії України за підтримки Всеукраїнського хорового товариства імені М. Д. Леонтовича (художній 

керівник і головний диригент – професор, завідувач кафедри музичного мистецтва Наталія Кречко). 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=GZBJU5x1nlw 
 

5. Кречко Н. М. Участь академічного хору студентів Київського національного університету культури 

і мистецтв «Anima» (художній керівник і головний диригент – Заслужена артистка України, професор 

Київського національного університету культури і мистецтв, завідувач кафедри музичного мистецтва 

Наталія Кречко) у 7-му концертному проекті Національної філармонії України «Перлини бароко» Антоніо 

Вівальді разом із солістами Національної філармонії України Валентиною Матюшенко, Ольгою Табуліною 

та Національним ансамблем солістів «Київська камерата» під орудою Народного артиста України Валерія 

Матюхіна. Колонний зал імені М. В. Лисенка Національної філармонії України, 18 квітня 2019 р. 

URL: https://www.filarmonia.com.ua/afisha/perlini_baroko_antonio_vivaldi-5033/ 
 

6. Кречко Н. М. Skold Agneta «Gloria» з «Меси». Виконує зведений дівочий хор за участі Концертного 

дівочого хору катедри міста Ессена та студентського хору «Anima» (художній керівник і головний 

диригент  – Заслужена артистка України, професор Київського національного університету культури і 

мистецтв, завідувач кафедри музичного мистецтва Наталія Кречко). Диригент – професор Раймунд 

Віпперман. Ессен: катедральний собор, 12 листопада 2018 р. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Xm9P02PVvmE 
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РЕЦЕНЗЕНТ 

(діяч мистецтва) 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові: Бойко Вячеслав Геннадійович 

 

2. Рік народження: 1962 

 

3. Місце основної роботи (установа, її відомче підпорядкування, посада): Харківська державна академія 

культури Міністерства культури та інформаційної політики України; завідувач кафедри хорового 

диригування та академічного співу 

 

4. Науковий ступінь, шифр, назва спеціальності, за якою захищена дисертація, повна дата присудження: 

кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури; рішення Президії Вищої 

атестаційної комісії України від 08 жовтня 2008 року № 34-06/7; диплом кандидата наук ДК № 048609 

 

5. Вчене звання (за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння: доцент кафедри хорознавства та хорового 

диригування; рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 17 травня 

2012 р.; протокол № 4/02-Д; атестат доцента 12ДЦ № 031401  

 

6. ORCID науковця (якщо є): https://orcid.org/0000-0003-2928-3481 

 

7. Авторські музичні твори, обробки, аранжування, концерти, майстер-класи, організація мистецьких 

заходів (3-5 позицій) (обов’язково вказувати лінк на YouTube чи на інший ресурс в мережі інтернет): 

 

І. Відеозаписи концертів та фестивалів хору студентів Харківської державної академії культури: 
 

1. Бойко В. Г. «Вечери Твоея тайныя» Олександра Гречанінова. Студентський хор Харківської державної 

академії культури (художній керівник та головний диригент – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

завідувач і професор кафедри хорового диригування та академічного співу Харківської державної 

академії культури Вячеслав Бойко). 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=qVQEvMnqrd8 
 

2. Бойко В. Г. «Тебе поем» Костянтина Шведова. Студентський хор Харківської державної академії 

культури (художній керівник та головний диригент – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач 

і   професор кафедри хорового диригування та академічного співу Харківської державної академії 

культури Вячеслав Бойко). 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=h29JhMtKm0g 
 

3. Бойко В. Г. «Тебе Необоримую» Павла Чеснокова. Студентський хор Харківської державної академії 

культури (художній керівник та головний диригент – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач 

і   професор кафедри хорового диригування та академічного співу Харківської державної академії 

культури Вячеслав Бойко). 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=LaY75kFpcqA 
 

4. Бойко В. Г. «Якби мені дістати струн живих» Ігоря Шамо. Студентський хор Харківської державної 

академії культури (художній керівник та головний диригент – кандидат мистецтвознавства, доцент, 

завідувач і професор кафедри хорового диригування та академічного співу Харківської державної 

академії культури Вячеслав Бойко). 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q8QgbV7BmIg 

 

ІІ. Міжнародні та Всеукраїнські здобутки хору студентів Харківської державної академії культури: 

1. 2017 р. – Лауреат І ступеня у категорії «Світова музика» VII Міжнародного музичного конкурсу 

«International Music Competition – 2017» (Serbia, Belgrade). 

2. 2017 р. – Лауреат Всеукраїнського фестивалю ім. М. Д. Леонтовича (м. Вінниця). 

3. 2018 р. – Лауреат I ступеня Всеукраїнського фестивалю «Від Різдва до Різдва» (м. Дніпро). 

4. 2021 р. – Гран-Прі III International Vocal and Choral Competition «Vocal-Art» (Slovak Republic – Ukraine). 

5. 2021 р. – Лауреат І ступеня Міжнародного фестивалю «Sopravista Art Games» (Italy). 

6. 2022 р. – Лауреат І ступеня Міжнародного конкурсу «The Song» (Italy). 

 

ІІІ. Особисті заслуги Вячеслава Бойка як хорового диригента та науково-педагогічного працівника: 

1. 2017 р. – переможець XIX обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації 

«Завідувач кафедри». 

2. 2019 р.  – нагороджений Срібною медаллю Національної академії мистецтв України. 

3. 2017, 2018 рр. – брав участь у складі журі XXXVI і XXXVII Міжнародних Фестивалів «Hajnowskie Dni 

Muzyki Cerkiewnej» (Polska, Hajnowka-Bialystok). 
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