
Секція (номер, назва) Кафедра музикознавства та вокально-орового мистецтва 

  

ЗВІТ  

за _ІІ_етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)  

(2020 рік)  

  

1. Керівник НДР: Семенчук Василь Васильович ____________________________________________  

2. Номер державної реєстрації НДР:   (реєстраційний номер 0111U007541 ___________________  

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

4. Терміни виконання етапу:  впродовж наступних 5 років ___________________________________  

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

Актуальність окресленої проблеми, її суспільно-педагогічне значення дали можливість 

науково обґрунтувати та переорієнтувати дефініцію «музичні здібності» особистості на 

музично-творчий розвиток особистості у мистецькій освіті, отже, на гнучке стимулювання її 

творчої діяльності. 

Теоретичні та методичні засади розвитку музичних здібностей студентів у процесі підготовки 

до майбутньої  професійної діяльності дозволяють зробити вибір оптимального 

співвідношення найкращих традицій існуючої мистецької освітньої системи та сучасних 

педагогічних інновацій у музично-творчому розвитку особистості. 
Спираючись на теоретичні та методичні засади розвитку музичних здібностей студентів у 

процесі професійної підготовки ми поставили за мету спрямувати сучасні підходи музичної 

діяльності студентів у мистецькій освіті на музично-творчий розвиток особистості з 

використанням новітніх технологій, а саме, використання технології проективного 

моделювання у музично-творчому розвитку особистості. 

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

В рамках науково-дослідної кафедральної теми проведено низку семінарів з проблем 

музичного мистецтва та мистецької освіти, видано навчальні навчально-методичні посібники та 

монографії, статті у фахових наукових виданнях. 

 

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

 

У межах розробки кафедральної теми «Теоретичні та методичні засади  розвитку 

музичних здібностей студентів у процесі професійної підготовки» викладачі кафедри 

досліджували: 

Доцент Семенчук В. В. – «Роль молодіжних фольклорно-етнографічних ансамблів у 

збереженні і розвитку національної культури». Відповідно до теми фольклор розглядається як 

специфічна форма колективно-масової творчості і організації дозвілля, засіб засвоєння 

традиційного мистецтва, що проявляється в молодіжному міському середовищі. Створені 

вокальні гурти, як основа творчої лабораторії, впродовж років видаються наукові розвідки з 

особливостей регіонального музичного фольклору. 



 Доцент Балдинюк Д. І. – «Учитель мистецтва як суб’єкт художньо-педагогічного 

спілкування».  Відповідно до теми досліджувалися питання: професійна підготовка вчителя до 

художньо-педагогічного спілкування в контексті сучасних парадигм освіти; структурно-

функціональна модель особистості вчителя як суб’єкта художньо-педагогічного спілкування; 

критерії та показники професійної готовності майбутніх учителів мистецтва до художньо-

педагогічної комунікації.  

 Старший викладач Балдинюк Н. А. – художньо-педагогічний потенціал 

вокального мистецтва у розвиту духовної культури особистості. Відповідно до теми 

досліджувалися питання: історичний досвід становлення професійної вокальної культури в 

Україні; особливості класичного виконавського стилю у вокальному мистецтві; художньо-

творча взаємодія у процесі вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.  

Доцент Волошин П. М. – проблему формування фахових копетентностей майбутнього 

вчителя музичного мистецтва. 

Доцент Гусак В. А. – методичні засади розвитку психомоторики і психотехніки майбутніх 

викладачів музичного мистецтва на основі метротворчої і  метроруйнівної функції відчуття 

ритму. 

Доцент Пиж’янова Н. В. – фольклористичні можливості хорового виконавства  

Старший викладач Сухецька О. В. – типологічні риси сучасної особистості диригента-

хормейстера в процесі інтерпретації. 

Доцент Сирота З. М. – проблему  підготовки студентів до проективного моделювання в 

мистецькій освіті. 

Доцент Ятло Л. П. – проблему методології вокально-хорової роботи у процесі підготовки 

майбутніх вчителів музичного мистецтва. 

Старший викладач Ятло Л. Г. – проблематику особливостей вокально-хорової роботи  у 

процесі підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. 

Серед пріоритетних напрямків наукової  роботи кафедри – проведення  науково-

практичних конференцій: міжнародних – «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності 

викладачів мистецьких дисциплін», «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: 

Здобутки, проблеми та перспективи», інтернет-конференції «Молодь, освіта, наука та 

мистецтво», студентської конференції «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних 

процесів». 

 Дослідницька робота над докторськими дисертаціями викладачів кафедри: 



 Доцент Пиж’янова Н. В. – «Спільні архетипи у народній  пісенній  творчості 

слов’ян» (запланований захист докторської дисертації на 2025 рік, науковий керівник доктор 

педагогічних наук –  Оганезова- Григоренко О. В., Одеська національна музична академія ім. А. 

Нежданової ). 

 Доцент Волошин П. М. – «Система формування фахових 

компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки». 

(запланований захист докторської дисертації на 2024 рік, науковий керівник доктор педагогічних 

наук – Осадченко І. Г., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ). 

Доцент Гусак В. А. – «Методичні засади розвитку психомоторики і психотехніки майбутніх 

викладачів музичного мистецтва на основі метротворчої і метроруйнівної функції відчуття 

ритму» ( запланований захист докторської дисертації на 2023 рік, науковий керівник доктор 

педагогічних наук Щолокова О. П., Київський національний університет ім. М. 

Драгоманова). 

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   2 2  
- Web of Science   2  2  100 
- Index Copernicus       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:  
      

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**  
   2   

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.)  

  16   

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   2  1  50 
1.8.  Словники, довідники        
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      2   
3.3.  Отримано патентів інших держав   -  -  - 
4.  Участь  з  оплатою  у  виконанні 

 НДР  (штатних одиниць/осіб):  
 1  1  100 

4.1.  Студентів   -  -  - 
4.2.  Молодих учених та аспірантів   2  2   

  
* 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 (Семенчук Василь Васильович, доцент; Балдинюк Дмитро Іванович, 

кандидат педагогічних наук, доцент; Волошин Петро Миколайович, кандидат педагогічних наук, 

доцент; Гусак Владислав Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент; Пиж’янова Наталя 

Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент; Сирота Зоя Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент; Козій Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Купчик Валентин Анатолійович, викладач; Сухецька Оксана Валеріївна, старший викладач;) 

 

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

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

дисертацій.  

 

Семенчук В.В. Музичне аранжування та обробка: українські народні та авторські твори: навч. посіб. 

[в 3 ч.]Ч. 1 : Чоловіче вокальне тріо / Василь Семенчук ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 157 с. 

 

1. Pyzhianova, N., Kutsenko, S.; Voloshyn, P. The role of folk dance in formation of the choreographer 

creative potential. Amazonia Investiga. 2020. 9(27). С. 252–259 (Web of Science) 

2. Pyzhianova, N. Kravchenko, Pidvalna, U.; Reznichenko, I. Educational activity of P. Kulish: book 

publishing and folklore preservation. Amazonia Investiga. 2020. 9(26). С. 282-290 (Web of Science) 

3. Bezliudnyi, O., Bevzyuk, M., Demchenko, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Babii, I., Kozii, O. et al. (2020). 

Psycho-Pedagogical Conditions for Preparing Future Teachers for Their Interaction with Students’ Parents in 

Inclusive Practice in Primary Schools. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 

160-177. 

  4.  Palii, A.P., Kovalchuk,  Y.O., Boyko, Y.A., Bondaruk, Y.V., Diachuk, P.V., Duka, T.M., 

Pidlypniak, I.Y., Kalabska, V.S., Kovalenko, A.S., Tarasuk, L.M., Paliy, A.P. (2020).  Impact of various 

milking equipment on incidence of mastitis in dairy herd. Ukrainian Journal of Ecology, 10(5), 59-65. 

1. Пиж’янова Н. В., Куценко С. В., Опацький І. Ю. Дослідження хореографічного фольклору 

України: проблематика та методологія. Культура України. 2020. Вип. 68. С. 166–177.  

2. Щербіна І.В. Мистецтво Bel Canto епохи бароко в музичній культурі XXI століття в модусі HIP - 

інтерпретації drama per musica (на прикладі формування виконавських компетенцій «Alto Giove» 

Н. Парпора). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Науковий збірник. Напрям: 

Мистецтвознавство. За загальною редакцією В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2020 Вип. 34-37 



3. Семенчук В. В. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі вивчення «музичної інформатики». 

Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Зб. наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 2 (4). С. 132‒140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник роботи        ______________  _________________  
                                                                                                   (підпис)                                   (ініціали, прізвище)  

  

 

Проректор із наукової роботи  

   ______________  _________________  
                                                                                               (підпис)                                  (ініціали, прізвище)  

М.П.  

 


