
Секція (номер, назва) __________________________________________________________________  

 

ЗВІТ  

за першим етапом (проміжний) виконання наукової роботи (науково-технічної 

розробки)  

(2020 рік)  

 

1. Керівник НДР: Калабська В.С. 

2. Номер державноїреєстрації НДР: 0115U000071 

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

4. Терміни виконання етапу: лютий 2015 – грудень 2020 рр. 

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основнізавдання, 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. досліджувалися художні й утилітарні 

(прикладні) переживання у музично-виконавській діяльності. У межах досліджуваної теми вийшла 

друком 1 монографія. 

Доцентом Олійник Т. І. у рамках розробки кафедральної теми були досліджені особливості 

формування виконавської культури студентів-музикантів у ЗВ, формування концертно-

виконавської компетентності студентів-магістрантів. Теоретично обґрунтовано професійну 

самоефективність майбутніх музикантів-виконавців.За звітний період видано: 1 статтю у 

закордонному виданні, 2 статті  в співавторстві у фахових виданнях України (категорії Б), 1 тези. 

Доцентом Радзівіл Т. А. у рамках розробки наукової теми було досліджено теоретико-методичні 

засади виконавської підготовки інструменталістів, висвітлено принципи та методи навчання 

інструменталістів у закладах вищої освіти, окреслено організаційні форми роботи з фахових 

дисциплін у процесі підготовки інструменталістів у закладах вищої освіти, обґрунтовано 

методологію мотивації та стимулювання самоосвіти майбутніх педагогів у процесі викладацької 

практики. За звітний період видано 1 науково-методичний посібник. Підготовлено 3 рецензії на 

методичні розробки та збірки. 

Доцентом Калабською В. С. досліджувалися особливості оркестровки для оркестру народних 

інструментів, зокрема з солістами-вокалістами та солістами-інструменталістами, а також 

колективне музикування інструменталістів-виконавців. Було проаналізовано підготовку диригента-

випускника на практичних заняттях з оркестрового класу в УДПУ імені Павла Тичини. За звітний 

період видано: 3 партитури для оркестру народних інструментів, 1 тези. 

Доцентом Умрихіною О. С. досліджувалося формування естетичної культури майбутнього 

вчителя музичного мистецтва засобами класичної музики, Особливості формування виконавської 

культури студентів-піаністів у ЗВО. За звітний період видано: 2 статті в співавторстві у фахових 

виданнях України (категорії Б), 1 термінологічний словник, 1 тези. 



Доцентом Коваленко А. С. досліджувалися основні тенденції розвитку гітарної освіти в Україні 

проводить наукову діяльність в межах кафедральної теми, роль фламенко у розвитку гітарної 

освіти України, проблеми розвитку гітарної освіти України на початку ХХІ ст. Теоретично 

обґрунтовано розвиток вітчизняної гітарної освіти в умовах дистанційного 

навчання.Проаналізовано підготовку вітчизняних гітаристів (середина ХІХ ‒ початок ХХІ ст.). За 

звітний період видано 1 монографію, 4 статті у фахових виданнях України (категорія Б), 1 науково-

методичний посібник, 1 тези. 

Старшим викладачем Бойко І. М. досліджувалися становлення та розвиток мистецької 

(фортепіанної) освіти в Україні. В цьому напрямку спрямована тема дисертаційного дослідження: 

«Організаційно-педагогічні засади фахової (фортепіанної) освіти в мистецьких закладах України та 

Сербії». В рамках дослідження опрацьовано базову літературу, проаналізовано педагогічну 

діяльність провідних піаністів, досліджувалися особливості роботи концертмейстера в класі 

хорового диригування. За звітний період вийшли друком 1 тези у співавторстві у збірнику 

матеріалів міжнародної конференції, 1 методичні рекомендації.  

Викладачем Обманець Л. О. були досліджені індивідуальні виконавські та музичні можливості 

творчої самостійності студентів-піаністів під час роботи над музичним твором. Було обґрунтовано 

формування та зміст готовності студентів педагогічних вузів до інструментально-виконавської 

діяльності. Окреслено головні особистісні якості майбутнього піаніста, які стимулюють 

плaномiрний розвиток музичних i технічних навичок та сприяють вихованню творчої сaмостiйностi. 

За звітний період вийшов друком науково-методичний посібник. 
 

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

зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставіпорівняльних характеристик) (до 20 

рядків):  ___________________________________________________________________________  

9. Результативністьвиконаннязвітногоетапунауково-дослідноїроботи __________________________  

№  
з/п  Показники 

Заплановано 
(відповіднодо 

проекту),  
одиниць 

Виконано 
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць 

Відсотоквиконання,  

% 

1.  Публікаціївиконавців (авторів) за тематикою НДР:     
1.1.  Статтіу журналах, щовходять до наукометричних баз 

даних: 
   

- Scopus    
- WebofScience 1 1 100 
- IndexCopernicus    

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, щовходять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або WebofScience 

(або Index Copernicus для суспільних та гуманітарних 

наук)* 

   

1.3. Статтіу журналах, що включені до переліку наукових 

фахових видань України:  
   

з них: в журналах з особливим статусом 

(рекомендовані секціями)** 
6 6 100 

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до перелікунауковихфахових 
виданьУкраїни (крім тих, щоувійшли до п. 1.2.)  

5 5 100 

1.5. Монографії та розділимонографій, опубліковані за 

рішенням Вченоїради закладувищоїосвіти (наукової 

установи)  

2 2 100 

1.6. Монографії та розділимонографій, опубліковані 

(абопідготовлені і подані до друку) в іноземних 

видавництвах 

   

1.7. Підручники, навчальні посібники України 2 2 100 
1.8. Словники, довідники 1 1 100 
2.  Підготовка наукових кадрів:     



2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР    
2.2. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР    
3.  Охороннідокументи на об’єкти права 

інтелектуальноївласності, створені за тематикою 

НДР:  

   

3.1. Отримано патентівУкраїни    
3.2. Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на 

твір 
   

3.3. Отриманопатентівінших держав    
4.  Участь  з  оплатою  у  виконанні

 НДР  (штатниходиниць/осіб):  
   

4.1. Студентів    
4.2. Молодихучених та аспірантів    

 
* Текстинаукових статей, тез доповідей на науковихконференціях та описівотриманихпатентівпредставляти на 

Web-сторінкахорганізацій-виконавцівнауковоїроботи (науково-технічноїрозробки)  
** Для секцій, які не визначилиперелікжурналів з особливим статусом, оцінюютьсяжурналикатегорії «Б» згідно з 

наказом Міністерстваосвіти і науки Українивід 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку 

формуванняПерелікунауковихфаховихвиданьУкраїни», зареєстрованим в МіністерствіюстиціїУкраїни 06 лютого 

2018 р. за № 148/31600.  

10. Перелік виконавців (ПІБ та посада).  

Бай Ю. М., профессор.  

Олійник Т. І., доцент. 

Радзівіл Т. А., доцент. 

Калабська В. С., доцент. 

Умрихіна О. С., доцент. 

Коваленко А. С., старший викладач, з жовтня – доцент. 

Бойко І. М., викладач. 

Обманець Л. О., викладач. 

 

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

наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отриманіпатенти; теми захищених 

дисертацій.  

Одноосібна монографія: 

1. Коваленко А. С. Становлення та розвиток вітчизняної гітарної освіти (середина ХІХ ‒ 

початок ХХІ ст.) : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 228 с.(протокол № 05 

від 30.10.2020 р.) 

2. Бай Ю.М. Художні й утилітарні (прикладні) переживання у музично-виконавській 

діяльності : монографія. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 202 с. (протокол № 04 від 

24.09.20 р.) 

Навчально-методичні посібники: 

1. Коваленко А. С. Підготовка вітчизняних гітаристів (середина ХІХ – початок ХХІ ст.) : 

навч. посіб. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 240 с. (протокол № 06 від 24.11.2020 р.) 

2. Обманець Л. О. Формування готовності студентів педагогічних вузів до інструментально-

виконавської діяльності : навч.-метод. посіб.; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини, Ф-т мистецтв, Каф. інструмент. виконавства. Умань : Візаві, 2020. 90 с. 

Збірник методичних рекомендацій: 

1. Мистецтво концертмейстера: метод. рек. до організації самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти / І. М. Бойко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун т імені Павла 

Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 51 с. 

Термінологічний словник: 

1. Умрихіна О. С.Масова та елітарна культура : термінологічний словник / О. С. Умрихіна ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. 138 с . 
 

Статті: 



Dubrovina, I., Horash, K., Radzivil, T., & Oliynyk, T. The Role of Motivation in the Self-

education of Future Teachers. e-mentor, 3(80) 201910-17. DOI: 10.15219/em80.1418 (Web of Science)  

У закордонних виданнях: 

1. Олейник Т. И. Профессиональная самоэффективность будущих музыкантов-

исполнителей: теоретический аспект. Thescientificheritage. 2020. Vol. 2, №52. С. 41-44. 
Категорії Б: 

1. Олійник Т. І., Умрихіна О.С. Особливості формування виконавської культури 

студентів-музикантів у ЗВО. Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини. 2020. №1. 

С.145-152. 

2. Олійник Т. І., Умрихіна О. С. Інструментально-виконавська підготовка студентів 

музично-педагогічного профілю та її культурно-освітній потенціал. Мистецтво та освіта. 

2020. (подано до друку) 

3.Коваленко А. С. Роль фламенко у розвитку гітарної освіти України. Науковий часопис 

національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні 

науки: реалії та перспективи.2020. Вип. 71. С. 132–136. 

4. Коваленко А. С.Проблеми розвитку гітарної освіти України на початку ХХІ століття. 

Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: 

Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. Вип. 76. С. 154–160. 

5. Коваленко А. С. Розвиток вітчизняної гітарної освіти в умовах дистанційного 

навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2020. Вип. 190. С. 145-

151. 

6. Коваленко А. С.Організація концертних заходів гітаристів в умовах дистанційного 

навчання. Збірникнаукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 

2020. Вип. 4. С. 94-101. 
Тези:  

1. Коваленко А. С. Формування навику оптимізації психо-фізіологічного стану гітаристів у 

закладах фахової передвищої освіти.Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: 

здобутки, проблеми та перспективи: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.(Умань, 15-16 

жовтня 2020 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 87–95. 

2. Бойко І., Умрихіна О. Особливостіроботи концертмейстера в класіхорового диригування. 

Сучаснемистецтво: науково-методичний та практичний аспекти: матеріали. І Міжнар. наук.-

практ. конф.(м. Умань, 25 вер. 2020 року). Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 710. 

3. Калабська В. С. Підготовка диригента-випускника на практичних заняттях з оркестрового 

класу в УДПУ імені Павла Тичини. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності 

викладачів мистецьких дисциплін : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 9-10 квітня 

2020 р.). Умань, С.37–39. 

4. Умрихіна О. С. Формування естетичної культури майбутнього вчителя музичного 

мистецтва засобами класичної музики. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: 

здобутки, проблеми та перспективи : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф.  (Умань, 16-17 

жовтня  2020 р.). 

5. Олійник Т. І. Формування концертно-виконавської компетентності студентів-

магістрантів. Сучасне мистецтво: науково-методичний та практичний аспекти: матеріали І 

Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю (Умань, 28-29 квітня 2020 р.) і І Міжнародної 

конференції (30 версн. 2020 р.). С.50-53. 

Вийшли друком партитури з дисциплін «Оркестровий клас та диригування оркестром»: 

1. Свірідов Г. Військовий марш. Партитура / Переклад І. Проданова, В. Калабської; 

муз.ред. та упоряд. В. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 46 с. 

2. Товпеко М. Ой, при лужку. Партитура / Переклад С. Бурлаки, В. Гусака; муз.ред. та 

упоряд. В. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 69 с. 

3. Байкін В., Руденко Ф. Сивина. Партитура / Обробка для ансамблю народних 

інструментів В. Калабської; муз.ред. та упоряд. В. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 46 с. 
 

 

 



 

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

 

 

Проректор із наукової роботи 

  ______________  _________________  
                                                                                               (підпис)                                (ініціали, прізвище)  

М.П. 


