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Оргкомітет конференції: 

Олександр ЯКОВЛЕВ – доктор культурології, професор, ректор 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 

(КМАЕЦМ). 

Ганна ОВЧАРЕНКО – кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений 

працівник культури України, відмінник освіти України, проректор з 

навчально-виховної роботи КМАЕЦМ. 

Сергій ЧЕРНЯК – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу 

наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності КМАЕЦМ. 

Юлія ПАЛЬЦЕВИЧ – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

музично-теоретичних дисциплін КМАЕЦМ. 

 

Мистецтво естради: проблеми виконавської практики, системи 

освіти й наукових досліджень: Програма V Всеукраїнської науково-

практичної конференції (15 грудня 2022 року) / [редактор-упорядник  

С.Г. Черняк]. Київ: КМАЕЦМ. 2022. 9 с. 
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Доповіді учасників конференції 

Наталія АВДЄЄВА – концертмейстер циклової комісії пантоміми, 

клоунади, ілюзії та маніпуляції фахового коледжу Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв: 

"Розвиток сучасної мистецької освіти за допомогою метавсесвіту". 

 

Павло ГЕРУК – студент ІІ курсу магістратури факультету музичного 

мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв: 

"Криза джазового мистецтва під впливом музичного шоу-бізнесу 

1960-1970-х років". 

 

Віталія ГОРОВА – здобувач кафедри культурології та інформаційних 

комунікацій Інституту практичної культурології та арт-менеджменту 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, викладач кафедри 

режисури та акторського мистецтва факультету сценічного мистецтва 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв: 

"Культурологічне осмислення історичних передумов популярності 

музично-дозвіллєвих практик". 

 

Володимир ГРЕК – завідувач кафедри хореографії факультету 

сценічного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв, заслужений діяч мистецтв України: 

"До проблеми академічної доброчесності в процесі підготовки 

хореографів". 

 

Ігор ГРІНБЕРГ – доцент кафедри режисури та акторської 

майстерності імені народної артистки України Лариси Хоролець Інституту 

сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв: 
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"Про деякі відмінності в роботі режисера драматичного та музичного 

театрів". 

 

Вікторія ДЗЮБА – студентка І курсу магістратури факультету 

сценічного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв: 

"Фундаментальні основи циркового ручного еквілібру та глобальна 

проблема сучасної системи викладання циркового ручного еквілібру в 

аматорських циркових студіях". 

 

Вадим ДОЦЕНКО – студент І курсу магістратури факультету 

сценічного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв, актор Київського академічного театру ляльок: 

"Творчість у контексті воєнного стану на прикладі Київського 

академічного театру ляльок". 

 

Софія ЄГОРОВА – студентка ІІ курсу магістратури факультету 

музичного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв: 

"Музично-патріотичний фронт українських співаків". 

 

Наталія КОВАЛЕНКО – старший викладач кафедри музично-

теоретичних дисциплін факультету музичного мистецтва Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв: 

"Ретроспектива навчальних посібників з курсу "Сольфеджіо" для 

закладів вищої освіти культури і мистецтв". 

 

Ілія КОРМАН – студент І курсу магістратури факультету сценічного 

мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв: 
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"Доцільність і проблематика навчальної програми ілюзіоністів у 

Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв".  

 

Тетяна ЛУГОВЕНКО – доцент кафедри хореографії факультету 

сценічного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв, кандидат мистецтвознавства: 

"Формування програмних результатів навчання за допомогою 

хореографічних дисциплін здобувачами вищої освіти циркових та 

естрадних жанрів". 

 

Зоя МАКАРОВА – доцент кафедри хореографії факультету сценічного 

мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв, доцент, заслужена артистка України: 

"Особливості базових принципів виконання рухів у джазовому 

танці". 

 

Єлизавета МОМОТ – студентка ІІ курсу магістратури факультету 

музичного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв: 

"Професія "івент-менеджер": історичний екскурс". 

 

Оксана МУЦ – в. о. директора фахового коледжу Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, кандидат 

історичних наук: 

"Загальні компетентності як запорука формування соціальної 

відповідальності фахівців галузі Культури і мистецтва". 

 

Поліна ПАГРЕЦЬ – студентка ІІ курсу магістратури факультету 

музичного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв: 
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"Вокальне естрадне мистецтво України крізь призму 

соціокультурних процесів межі ХХ – ХХІ ст.". 

 

Олексій ПАСТУХОВ – старший викладач кафедри хореографії 

факультету сценічного мистецтва Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв: 

"Цифрові технології у мистецькій освіті: перспективи 

використання". 

 

Марина ПОГРЕБНЯК – завідувач, професор кафедри 

мистецтвознавства та позашкільної освіти факультету природничих наук 

та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка; доцент кафедри теорії та методики навчання 

мистецьких дисциплін факультету психолого-педагогічної освіти та 

мистецтв Бердянського державного педагогічного університету, доктор 

мистецтвознавства, доцент: 

"Деякі способи трансформування академічної підтримки у 

сучасному балеті на прикладі творів У. Форсайта". 

 

Юлія ПУТІНЦЕВА – студентка І курсу магістратури факультету 

сценічного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв: 

"Теорія механізму становлення Української держави Леся Курбаса 

як сучасна модель П'ятого періоду державотворення". 

 

Людмила РОМАНОВА – викладач кафедри режисури та акторського 

мистецтва факультету сценічного мистецтва Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв: 

"Особливості формування практичних навичок актора пантоміми". 
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Тетяна САМАЯ – професор кафедри естрадного співу факультету 

музичного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв, кандидат мистецтвознавства, заслужена артистка 

України: 

"Когнітивні питання вивчення ритміки". 

 

Катерина СПОДОНЕЙКО – студентка ІІ курсу магістратури 

факультету сценічного мистецтва Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв: 

"Поняття "метаморфоза" та її відтворення у сфері пантоміми". 

 

Валерій ТІМЧЕНКО – студент І курсу магістратури факультету 

сценічного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв: 

"Схожість та відмінність ілюзії та дезінформації". 
 

 

Влас ТОКУНОВ – студент ІІ курсу магістратури факультету 

сценічного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв: 

"Компаративний аналіз засобів художньої виразності в акторській 

грі (сучасний театр та кінематограф)". 

 

Cергій ХОРОЛЕЦЬ – студент ІІ курсу магістратури факультету 

сценічного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв: 

"Сучасні театральні практики як засіб перевтілення актора у 

сценічний образ". 
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Людмила ШЕВЧЕНКО – професор кафедри циркових жанрів 

факультету сценічного мистецтва Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв, народна артистка України, народна 

артистка СРСР: 

"До проблематики підготовки актора пантоміми, клоунади, ілюзії та 

маніпуляції: факти, судження, аналітичний коментар". 

 

Чжао ЮЕ – aспірантка кафедри образотворчого мистецтва, 

музикознавства та культурології навчально-наукового інституту культури і 

мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені  

А.С. Макаренка: 

"Специфіка китайської музичної культури як філософсько-

культурний код". 

 

Михайло ЯСИНСЬКИЙ – студент ІІ курсу магістратури факультету 

музичного мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв: 

"Актуальні тенденції сучасної масової музичної культури". 
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Наукове видання 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ:  

ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВСЬКОЇ ПРАКТИКИ, 

СИСТЕМИ ОСВІТИ Й НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

15 грудня 2022 року 

м. Київ 

 

Контактна інформація організаційного комітету: 

01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 88. 

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 

Тел.: +38 (044) 284 36 19 

E-mail: inbox@kmaecm.edu.ua 

www.kmaecm.edu.ua 
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