
        

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ 

УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНА ВСЕУКРАЇНСЬКА  

МУЗИЧНА СПІЛКА 

АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

НА ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТАХ 

 

КАФЕДРА МІДНИХ ДУХОВИХ  

ТА УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

ДО 160-РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ НМАУ 

ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО 

 

 

 

 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо до участі 

у VI Всеукраїнській дистанційній науково-практичній конференції 

«Духові інструменти у дзеркалі музичної культури: 

наука, педагогіка, виконавство». 

Яка відбудеться 3 квітня 2023 року у форматі відео конференції на базі 

платформи ZOOM 

Час: 10:00 Київ 

Підключення до конференції Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/88114613228?pwd=R29jUTYybFV1T0NSVDQ4ajJyS

3pudz09 

Ідентифікатор конференції: 881 1461 3228 

Код доступу: 824292 

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ: 

– Українське виконавство на духових та ударних інструментів в контексті 

музичного мистецтва та крос-культурних зв’язках; 

– Постать митця в музично-історичному процесі: сучасні наукові виміри. 



– Методико-теоретичні засади сучасної фахової освіти в складних умовах 

воєнного стану; 

– Український репертуар для духових та ударних інструментів: нові та 

невідомі сторінки. 

 

До участі запрошуються викладачі закладів вищої та середньої освіти, 

докторанти, аспіранти, здобувачі. 

Офіційна мова конференції: українська. 

Регламент доповідей – 10-15 хвилин 

Форми участі в конференції: 

- доповідь в он-лайн режимі; 

- участь без доповіді (слухач). 

 

Для участі в конференції до 20 березня 2023 року (включно) необхідно 

надіслати заявку 

учасника конференції на електронну адресу: vslupskyi@gmail.com  

В заявці вказати: 

прізвище, ім'я та по батькові (без скорочень); 

науковий ступінь, вчене звання, посада й місце роботи доповідача; 

форма участі (слухач, доповідач); 

прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (для здобувачів, магістрантів, 

аспірантів) 

та його науковий ступінь, вчене звання, посада й місце роботи; 

тема доповіді. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є БЕЗКОШТОВНОЮ. 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ КООРДИНАТОРІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Баланко Микола Якович (Завідувач кафедри мідних духових та ударних 

інструментів, заслужений артист України, професор НМАУ ім. П.І. 

Чайковського) Тел.: + 380672595910 (Viber) 

mailto:vslupskyi@gmail.com


Слупський Віктор Володимирович (Кандидат мистецтвознавства, Доцент 

кафедри мідних духових та ударних інструментів НМАУ ім. П.І. 

Чайковського) Тел.: +380639940069 (Viber, Telegram), e-mail: 

slupskyi@gmail.com 

 

 

Регламент роботи Всеукраїнській дистанційній науково-практичній 

конференції 03.04.2023 року. 

10.00-18.00 – наукові читання. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ: 

ТИМОШЕНКО Максим Олегович – доктор філософії, професор, член-

кореспондент НАМ України, заслужений діяч мистецтв України, ректор 

НМАУ ім. П.І. Чайковського 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

СКОРИК Адріана Ярославівна – доктор мистецтвознавства, професор, 

проректор з наукової роботи НМАУ ім. П.І. Чайковського. 

БОНДАРЧУК Віктор Олексійович – доктор мистецтвознавства, професор, 

проректор з навчальної роботи НМАУ ім. П.І. Чайковського. 

КУШНІР Антон Ярославич – кандидат мистецтвознавства, професор, декан 

оркестрового факультету НМАУ ім. П.І. Чайковського. 

БАЛАНКО Микола Якович – професор, заслужений артист України, завідувач 

кафедри мідних духових та ударних інструментів НМАУ 

ім. П.І. Чайковського. 

ВОВК Роман Андрійович – професор, заслужений діяч мистецтв України, 

завідувач кафедри дерев’яних духових інструментів НМАУ 

ім. П.І. Чайковського. 

КАЧМАРЧИК Володимир Петрович – доктор мистецтвознавства, професор 

кафедри дерев’яних духових інструментів НМАУ ім. П.І. Чайковського. 

СЛУПСЬКИЙ Віктор Володимирович – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри мідних духових та ударних інструментів НМАУ 

ім. П.І. Чайковського. 



ПОСВАЛЮК Костянтин Валерійович – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри мідних духових та ударних інструментів НМАУ ім. П.І. 

Чайковського. 


