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1. Керівник НДР: Калабська Віра Степанівна 

2. Номер державної реєстрації НДР:  0115U000071 

3. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: УДПУ імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу: 2018 р. 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків)  

Професорсько-викладацький склад кафедри інструментального виконавства факультету мистецтв 

досліджує тему «Вітчизняна та зарубіжна мистецько-педагогічна спадщина (кінець ХІХ – початок 

ХХІ століття)». 

Предмет дослідження – історичний (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.), педагогічний (зміст, форми, 

принципи навчально-виховного впливу, педагогічні умови) та мистецтвознавчий аспекти підготовки 

майбутніх інструменталістів-виконавців. 

Об’єкт дослідження – процес мистецької освіти. 

Мета дослідження: дослідити процес розвитку системи мистецької освіти та її окремих сегментів в 

різних країнах, здійснити порівняльний аналіз підготовки фахівців за мистецькими спеціальностями у 

зарубіжній та вітчизняній мистецько-освітніх практиках з метою залучення кращого світового досвіду в 

процес вітчизняної підготовки майбутніх митців. 

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків)  _________________  

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків)  

Кандидатом мистецтвознавства, професором Баєм Ю. М. досліджувалася психоматорика художньо-

віртуозної побіжності баяніста (акордеоніста) та утилітарні (прикладні) емоції в музично-виконавській 

діяльності. 

Доцентом Олійник Т. І. були досліджені особливості процесу творчої інтерпретації музичних творів 

в інструментальному виконавстві. Згідно обраної теми було обґрунтовано зміст та сутність інтерпретації 

музичних творів в інструментальному виконавстві, доведено її роль у становленні майбутнього музиканта-

виконавця. Окреслено етапи художньо-інтерпретаційної взаємодії: граматична та психологічна інтерпретація 

тексту; історична інтерпретація тексту; побудова теоретичної моделі тексту та створення виконавської 

концепції твору.  

Доцентом Радзівіл Т. А. було розглянуто питання готовності майбутніх учителів до навчання музики 

молодших школярів: етапи дослідження проблеми готовності та позиції різних вчених стосовно готовності 

до педагогічної діяльності; інформативні, проективно-конструктивні, комунікативні та дидактично-

організаційні вимоги до професійної діяльності вчителів музики в початковій школі; також були досліджені 

особливості підготовки інструменталістів в умовах вищої мистецько-педагогічної освіти; окреслено 

методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика викладання 

фахових дисциплін у ВНЗ».  

Доцентом Калабською В. С. був висвітлений компетентнісний підхід становлення особистісно-

професійних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки, окреслено 

духовність і культурно-мистецька освіта та досліджено інструментальне колективне музикування як елемент 

конкурентоспроможності педагога-музиканта.  

Доцентом Умрихіною О. С. досліджувалися: українська художня культура в контексті мистецької 

освіти, музичний образ як складова фортепіанного виконавства, роль піаніста-концертмейстера в 

педагогічній освіті, соціальне виховання в контексті музичного мистецтва, компетентнісний підхід у 

становленні особистісно-професійних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової 

підготовки.  

Викладач Коваленко А. С. працює над дисертаційним дослідженням на тему «Тенденції розвитку 

вітчизняної інструментальної гітарної освіти у другій половині ХХ століття».  



Викладач Бойко І. М. працює над дисертаційним дослідженням на тему «Організаційно-педагогічні 

засади фахової (фортепіанної) освіти в мистецьких закладах України та Сербії».  

Викладач Обманець Л. О. досліджує формування творчого потенціалу особистості майбутніх 

учителів музичного мистецтва, формування творчої особистості майбутніх учителів музики в процесі 

інструментально-виконавської підготовки, креативність як складову формування готовності майбутніх 

виконавців до концертної діяльності, формування готовності студентів-піаністів до інструментально-

виконавської діяльності; здійснювала структурно-компонентний аналіз готовності до інструментально-

виконавської діяльності майбутніх виконавців-піаністів.  

 

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 

рядків):  ___________________________________________________________________________  

9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  ___________________  

№  
з/п  

Показники  

Заплановано  
(відповідно 

до проекту),  
одиниць  

Виконано   
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання,  

%  

1.  Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:     
1.1.  Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:     

- Scopus     
- Web of Science     
- Index Copernicus  1 1 100 

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або 
Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)*  

   

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 

видань України:  
6 6 100 

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**  
   

1.4.  Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 
виданнях, що не включені до переліку наукових фахових  
видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.)  

5 5 100 

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
   

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
   

1.7.  Підручники, навчальні посібники України  1 1 100 
1.8.  Словники, довідники  6 6 100 
2.  Підготовка наукових кадрів:     
2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР     
2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР     
3.  Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за тематикою НДР:  
   

3.1.  Отримано патентів України     
3.2.  Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір   1 1 100 
3.3.  Отримано патентів інших держав     
4.  Участь  з  оплатою  у  виконанні 

 НДР  (штатних одиниць/осіб):  
   

4.1.  Студентів        
4.2.  Молодих учених та аспірантів        

  
* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти на Web-

сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  
** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку 

наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за № 148/31600.  



10. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

Бай Ю. М., завідувач кафедри, профессор.  

Олійник (Кремешна) Т. І., доцент. 

Радзівіл Т. А., доцент. 

Калабська В. С., доцент. 

Умрихіна О. С., доцент. 

Коваленко А. С., викладач. 

Бойко І. М., викладач. 

Обманець Л. О., викладач. 

Бондаренко С. М., викладач. 

11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених 

дисертацій.  

Посібники: 
1. Коваленко А. С. Становлення та розвиток гітарної освіти в Україні: навч. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві», 

2018. 140 с. 

Словники, довідники 
1. Скорик М. Мелодія з музики до кінофільму «Високий перевал». Партитура для оркестру народних 

інструментів / Переклад В. Калабської, В. Галімон; муз. ред. та упоряд. В. Калабська. – Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2018. – 42 с. 

2. Войтенко С. Откровение. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад Я. Прилуцького; муз. 
ред. та упоряд. В. Калабська. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 71 с. 

3. Чухрай О., Котляр В. Молодичка. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад 

В. Калабської, О. Денисенка; муз. ред. та упоряд. В. Калабська. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 42 с. 

4. Бабаджанян А. Ноктюрн. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад В. С. Калабської, 
О. Г. Бойка; муз. ред. та упоряд. В. С. Калабська. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 76 с. 

5. Вівальді А.  Глорія. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад В. С. Калабської, 

Б. В. Козоріза; муз. ред. та упоряд. В. С. Калабська. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 58 с. 
6. Дмитрієв В. Стара карусель. Партитура для оркестру народних інструментів / переклад О. О. Черевченко, 

муз. ред. та упоряд. О. О. Черевченко, В. С. Калабська. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 70 с. 

 

Наукові статті: 

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus: 
1. Калабська Віра, Умрихіна Оксана. Компетентнісний підхід становлення особистісно-професійних 

якостей майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки / Віра Калабська, Оксана 
Умрихіна // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : 

ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 17. – С. 182-187. 

Фахові 
1. Коваленко А. С. Зміст підготовки майбутніх гітаристів у закладах вищої освіти України (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.). Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. Вип. 61. С. 125–129.  

2. Коваленко А. С. Перспективи розвитку вітчизняної гітарної освіти. Педагогічний часопис Волині. 2018. 
Вип. 3. С. 25–31.  

3. Кочубей Т. Д., Коваленко А. С. Історіографічний аналіз становлення вітчизняної інструментальної 

гітарної освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2018. Вип. 18. С. 365–372.  

4. Олійник Т.І. Вдосконалення фортепіанно-виконавської майстерності магістрантів на заняттях з фаху / 
Т.І. Олійник // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць УДПУ імені Павла 

Тичини [ред. Кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : АПЦ «Візаві», 2018. – Випуск 17. – С. 

266-273. 
5. Олійник Т.І. Художня інтерпретація музичних творів на заняттях з фаху / Т.І.Олійник // Науковий 

вісник: збірник наукових праць – Вип. 1. / Денисюк Т.К. (відповідальна за випуск) – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2018. – С. 188-123. 



6. Олійник Т.І., Трубіцина Ю.О. Художня інтерпретація музичного твору як освітня технологія на заняттях 

з фаху (фортепіано) / Т.І.Олійник, Ю.О.Трубіцина // Вісник Укрїно-туркменського культурно-освітнього 

центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2, Ч. ІІ. – С. 91-97. 

Інші публікації (тези): 
1. Калабська В. Інструментальне колективне музикування як елемент конкурентноспроможності педагога-

музиканта / В. Калабська // Мистецтвознавчі студії : матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного 

Інтернет-семінару з Міжнародною участю (м. Умань, 23 листопада 2017 р.) та V Всеукраїнської 

студентської наукової конференції (м. Умань, 22-23 березня 2018 р.) / Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол.: Терешко І. Г. (голов. ред.) 

[та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Випуск 11. Музичне мистецтво. Хореографічне мистецтво. 

Мистецтво дизайну. – С. 27-29. 

2. Калабська В. С., Умрихіна О. С. Духовність та культурно-мистецька освіта: пошуки раціонального / Віра 
Степанівна Калабська, Оксана Станіславівна Умрихіна // Естетичні засади розвитку педагогічної 

майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Умань, 19-20 квітня 2018 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол.: Терешко І. Г. (гол. ред.), Побірченко О. М. (відповід. 

ред.) [та ін.]. Умань : Видавництво «АЛМІ», 2018. – С.62-65. 

3. Радзівіл Т. А. Особливості підготовки інструменталістів в умовах вищої мистецько-педагогічної освіти. 
Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2018 р. Умань : Видавництво «АЛМІ», 2018. С. 131-134. 

4. Радзівіл Т. А. Готовність майбутніх учителів до навчання музики молодших школярів. Науковий вісник : 

зб. наук. праць. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 1. С.139-145. 
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