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Шановні колеги, аспіранти та студенти! 
Запрошуємо вас взяти участь у V всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Ювілейна палітра 2021: до пам’ятних дат видатних  
українських музичних діячів і композиторів», 

що відбудеться 3-4 грудня 2021 року в Навчально-науковому інституті культури і 
мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

 
Мета конференції – теоретично осмислити здобутки музичного мистецтва України 
різних етапів розвитку; здійснити спробу історичної оцінки та визначити місце у 
вітчизняній та світовій музичній культурі творчої діяльності видатних українських 
музичних діячів і композиторів, пам’ятні дати яких відзначаються цього року. 

Тематичні напрями: 
- творча спадщина українських музичних діячів і композиторів XVII-ХІХ ст.;  
- український музичний простір, композиторська і виконавська творчість ХХ ст.; 
- музична культура української діаспори;   
- актуальні питання українського історичного й теоретичного музикознавства;  
- виконавська, композиторська й музично-педагогічна практика сьогодення.   

У програмі конференції плануються:  
- виставка нотних та наукових видань;  
- майстер-клас ювілярки цього року, народної артистки України, кандидата 

мистецтвознавства, професора Свириденко Н.С.  
 
Для участі у конференції необхідно до 30 листопада 2021 р. надіслати на 

електронну адресу otm@sspu.edu.ua заявку та статтю або тези (4-6 сторінок, за 
бажанням учасника, вимоги за стандартом до тез). Матеріали будуть надруковані 
після завершення конференції. 

Фінансові умови: 200 грн. – виступ з доповіддю і публікація (паперовий збірник);  
150 грн. – виступ з доповіддю і публікація в електронному збірнику;  
100 грн. – виступ з доповіддю без публікації та участь студентів.  
Оргвнесок витрачається на оплату рекламної продукції, персональних 

матеріалів для учасників (програми, сертифікати, довідки тощо) та на підготовку і 
публікацію збірника матеріалів. 

Робоча мова: українська.  



Увага! Робота конференції буде здійснюватися в залежності від 
епідеміологічної ситуації в країні (очно, заочно, он-лайн або комбіновано).  

 
ЗАЯВКА 

на участь у V всеукраїнській науково-практичній конференції   
«Ювілейна палітра 2021: до пам’ятних дат видатних українських  

музичних діячів і композиторів» 
 
Прізвище, ім’я, по батькові доповідача_____________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання___________________________________________ 
Місце роботи, посада ___________________________________________________ 
Назва доповіді _________________________________________________________ 
Напрям роботи конференції ______________________________________________ 
Для аспірантів та студентів прізвище, ім’я, по батькові науковий ступінь, вчене 
звання та посада наукового керівника  _____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Форма участі (вказати необхідне):  виступ з доповіддю та публікація тез,  
виступ з доповіддю, 
Адреса _______________________________________________________________ 
Телефон, e-mail _________________________________________________________ 

 
 
 

Грошові перекази просимо здійснювати на картку Приватбанку: 
4731185604621208 (Гончаренко Олена Віталіївна) 

 
Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами:  
050-250-23-62 - Зав’ялова Ольга Костянтинівна 
095-805-38-39 – Гончаренко Олена Віталіївна  
093-723-36-69, 050-752-82-11 Стахевич Галина Олександрівна 
095-257-07-59- Максименко Любов Петрівна  

 
 

Дякуємо за співпрацю! 
 



ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВИЗНАЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ  
МУЗИЧНИХ ДІЯЧІВ і КОМПОЗИТОРІВ - 2021 р. 

 
Азрікан Арнольд Григорович (1906–1976) - співак, педагог; 
Алчевський Григорій Олексійович (1866–1920) - композитор, піаніст; 
Альтані Іполит Карлович (1846–1919) - диригент, хормейстер, скрипаль; 
Андріяненко Вірa Іванівнa (1946–2016) - співачкa, педагог; 
Асєєв Ігорь Миколайович (1921–1996) - композитор, педагог; 
Багацька Віра Микитівна (1926–1995) - співачка; 
Байко Марія Яківна (1931- 2020) - співачка; 
Бажанський Порфирій Іванович (1836-1920) - композитор, музикознавець; 
Баклан Олексій Федорович(1961) - диригент; 
Бакланов Георгій Андрійович (1881–1938) - оперний співак; 
Барнич Ярослав Васильович (1896–1967) - композитор, диригент, скрипаль; 
Беклемішев Григорій Миколайович (1881–1935) - піаніст, педагог; 
Бенш Альберт Федорович (1861–1915) - піаніст, композитор, педагог; 
Бесфамільнов Володимир Володимирович (1931–2017) - баяніст, педагог; 
Бернес Марк Наумович (1911–1969) - актор, співак, народжений в Україні; 
Білаш Олександр Іванович (1931–2003) - композитор; 
Білоус Дмитро Максимович (1941–2010) - диригент, композитор; 
Бистряков Володимир Юрійович (1946) - композитор, піаніст;  
Бобинський Генрік Антонович (1861–1914) - піаніст, композитор, педагог; 
Боєва Наталія Іванівна (1951) - композитор;  
Божко-Лацанич Людмила Федорівна (1941) - співачка, педагог; 
Бойкиня Никифор Михайлович (1901–1998) - співак; 
Бойченкo Миколa Романович (1896–1946) - композитор, музикознавець; 
Бонковський Діонісій Федорович (1816–1881) - композитор; 
Борисов Валентин Тихонович (1901–1988) - композитор, педагог; 
Бортнянський Дмитро Степанович (1751–1825) - композитор, диригент; 
Брагінський Лев Мойсейович (1896–1953) - диригент, педагог; 
Брижаха Олександр Прокопович (1896–1938) - диригент, хормейстер; 
Бронзов-Єгоров Іван Лаврентійович  (1896–1963) - співак; 
Василевич Володимир Владиславович (1911–1962) - диригент, педагог; 
Вахнянин Анатоль Климентович (1841–1908) - композитор, педагог; 
Верета Григорій Степанович (1951) - диригент, композитор, педагог; 
Вериківський Михайлo Іванович (1896–1962) - композитор, диригент; 
Верменич Володимир Миколайович (1925–1986) - композитор, диригент;  
Вєркіна Тетяна Борисівна (1946) - піаністка, співачка, педагог; 
Вітошинський Модест Петрович (1856-1901) - співак; 
Вітошинський Лео (1941–2008) - австрійський музикант, гітарист, педагог, 
українець за походженням; 
Войтенко Василь Андрійович (1881–1951) - співак, педагог; 
Волонтир Володимир Ілліч (1956) - диригент, педагог, композитор;   
Воробкевич Сидор Іванович (1836-1903) - композитор; 
Вощак Ярослав Антонович (1921–1989) - диригент, педагог; 



Врабель Олександр Михайлович (1931–2002) - співак, педагог; 
Гавриш Остап Іванович (1951) - композитор; 
Гаркуша Григорій Якимович (1941) - співак, педагог; 
Гілельс Еміль Григорович  (1916–1985) - піаніст, педагог;  
Гнєдаш Вадим Борисович (1931), диригент, педагог; 
Гобдич Миколa Миколайович (1961) - хоровий диригент, педагог; 
Гончаров Макар Григорович (1901–1989) - диригент, педагог, музичний діяч; 
Горбатюк Володимир Григорович (1951) - бандурист, засновник Всеукраїнської 
школи кобзарського мистецтва; 
Горовa Леся Володимирівнa (1971) - співачкa, композитор, педагог;   
Горовиць Олександр Йоахимович (1876–1927) - піаніст, педагог;  
Гринишин Михайло Петрович (1921-2016) - композитор, диригент; 
Грицай  Василь Овсійович  (1856−1910) - співак, режисер; 
Гришко Михайло Степанович (1901–1973) - співак; 
Грищенко Степан Степанович  (1936) - співак;  
Гродзинський Олександр Олександрович (1891–1973) - співак, педагог; 
Гурфінкель Володимир Якович (1896–1978) - диригент, кларнетист, педагог; 
Гуссаковський Аполлон Селіверстович (1841–1875) - композитор;  
Давидовський Григорій Митрофанович (1866–1952) - диригент, композитор;  
Дарчук Остап (Євстахій) Йосипович (1911–1999) - співак, педагог; 
Дацкo Мирон Олексійович (1961) - композитор, диригент, педагог; 
Дашевський Олександр Григорович (1896 - після 1968) -  композитор; 
Дегтярьов Степан Оникійович (1766–1813) - композитор, диригент, педагог; 
Денисенко Володимир Іванович (1931) -  співак; 
Дербіш Антін (1921–1991) - естрадний співак у Канаді;  
Дергунов Євген Олексійович (1936–2001) - композитор, джазовий піаніст; 
Довгань Людмилa Михайлівнa  (1951) - співачкa, педагог; 
Дольницький Зенон-Любомир Кирилович (1896–1976) - співак, педагог; 
Дуда Анатолій Іванович (1946–2020) - оперний співак, педагог; 
Єдлічкa Алоїз Венцеславович (1821–1894) - композитор, педагог, піаніст;  
Заремба Сиґізмунд Владиславович (1861–1915) - композитор, віолончеліст; 
Захарченко Валерій Стефанович (1941) - співак, педагог; 
Золотухін Володимир Максович (1936–2010) - композитор, педагог;  
Зотовa Марія Василівна (1861–1913) - співачка, педагог; 
Жубр Єлизавета Іванівна (1911–1979) - співачкa, педагог; 
Іваницький Анатолій Іванович (1936) - музикознавець, фольклорист; 
Івко Валерій Микитович (1941) - домрист, композитор, диригент, педагог;  
Ізмайловa Наталія Василівнa (1941) - арфісткa, педагог;  
Їжак Василь Омелянович (1931–1994) - диригент, педагог, композитор; 
Кагадєєв Леонід Павлович (1861–1944) - піаніст, педагог;  
Калачевський Михайлo Миколайович (1851–1907) - композитор, піаніст; 
Карапетян Гурген Карпович (1921–1986) - диригент; 
Карлашов Миколa (1881–1948) - співак, диригент в США; 
Кирейкo Віталій Дмитрович (1926–2016) - композитор, музикознавець; 
Кіпніс Олександр (1891–1978) - американський співак укр.     походження;  



Ключарьов Ігорь Володимирович (1911 - 1996) - композитор, диригент; 
Ковтуненкo Валерій Іванович  (1951) - композитор, поет-пісняр; 
Кожухарь Володимир Маркович (1941) - диригент, педагог;  
Козак Сергій Давидович (1921–1993) - співак, композитор, педагог;  
Колесса Філарет Михайлович (1871–1947) - фольклорист, композитор; 
Колодуб Оксанa Володимирівнa (1906–1996) - співачкa, педагог; 
Компанієць Григорій Ісакович (1881–1959) - композитор, диригент, педагог 
Кондратюк Микола Кіндратович (1931–2006) - співак, педагог; 
Копосов Гліб Миколайович (1921–1989) - хоровий диригент;  
Корчинський Юліан Олексійович (1921–1990) - диригент, композитор;  
Косенко Віктор Степанович (1896–1938) - композитор, піаніст, педагог; 
Кот Юрій Миколайович (1966) - піаніст, педагог; 
Которович Богодар Антонович (1941–2009) - скрипаль, диригент, педагог; 
Кофман Роман Ісаакович (1936) - диригент, скрипаль, композитор, педагог; 
Коціпінський Антон Гіацинтович (1816–1866) - композитор, фольклорист, 
Краснощок Леонтій Антонович (1926–1996) - віолончеліст, педагог;   
Кудряшов Олег Сергійович (1936-2016) - флейтист;  
Кузьмін Микола Іванович (1911–1988) - піаніст, музикознавець, педагог;  
Кумановський Микола Павлович (1846–1924) - цитрист, композитор; 
Курочко Йосип Семенович ( 1911–1968) - диригент, композитор, педагог; 
Кучер Іван Йосипович (1966) - віолончеліст, педагог;   
Ладановський Іван Семенович (1921–1997) - диригент, педагог;  
Ласовський Ярополк Володимирович (1941–2006) - композитор, скрипаль; 
Ластовецькa Оленa Іванівнa (1946–2015) — хормейстер; 
Ларіковa Людмилa Анатоліївнa (1961) - бандуристкa, співачкa, педагог; 
Левицька Галина (Олена) Львівна (1901–1949) - піаністка, педагог; 
Левицький Олександр Олександрович (1921–2012) - композитор, диригент; 
Лісовол Віктор Іванович (1931–2013) - кобзарь, композитор; 
Лісовський Леонід Леонідович(1866–1934) - композитор, музикознавець; 
Лисенко Віталій Романович (1941–1999) - хоровий диригент, педагог; 
Лопатинський Ярослав Йосипович (1871–1936) - композитор; 
Лукашев Володимир Анатолійович (1936) - оперний режисер, педагог 
Луців Юрій Олексійович (1931) - диригент, педагог; 
Любович Петро (1826–1869) - композитор, хоровий диригент; 
Люценко Любов Миколаївнa (1856 – після 1920) - співачкa, педагог; 
Мазепа Лешек Зиґмундович  (1931–2016) - музикознавець, композитор; 
Макаренко Герман Георгійович (1961) - диригент, музикознавець, педагог;  
Мальцев Віталій Володимирович (1946) - віолончеліст; 
Маренич Валерій Петрович (1946) - естрадний співак, композитор;  
Маренич Григорій Олексійович (1836–1918) - композитор, педагог;  
Мартиненко Вірa Григорівнa (1946) - співачкa, педагог; 
Марченко Ігорь Савич (1931–1997) - баяніст, композитор, диригент, педагог; 
Матіяш Василь (1911–1982) - співак, диригент, громадський діяч (Австралія);  
Мацієвський Ігорь Володимирович (1941) - етномузиколог, композитор;  
Міансаровa Тамарa Григорівнa (1931–2017) -  естраднa співачкa, педагог; 



Мікулі Кароль (1821–1897) - піаніст, композитор, диригент, педагог;  
Мірошниченко Євгенія Семенівна (1931–2009) - співачка, педагог; 
Мизников Віктор Олександрович (1911–1989) - диригент, композитор; 
Микитка Артур Володимирович (1946) - скрипаль, педагог; 
Миколайчук Марія Євгенівна  (1941) - співачка, актриса, фольклористка; 
Мосін Олександр Григорович (1871–1929) - співак; 
Мошик Микола Григорович (1941-2021) - бандурист, композитор, педагог; 
Мусатовa-Кульженко Єлизаветa Іванівнa (1871–1951) - співачкa, педагог; 
Мясков Костянтин Олександрович (1921–2000) - композитор, баяніст; 
Небесний Іван Васильович (1971) - композитор, музичний продюсер;  
Неболюбова Лариса Сергіївна (1946) – музикознавець, педагог.   
Ничай Ольгa Василівнa (1941) - диригент, педагог;  
Никифорів Роман Федорович (1946) - диригент, композитор, співак, педагог; 
Огнєвий Костянтин Дмитрович (1926-1999) - співак;   
Омельченко Андрій Федорович (1926–1981) - бандурист, педагог, фольклорист;  
Острова Світлана Василівна (1961) - композитор, диригент, органіст; 
Павловський Феофан Венедиктович (1881–1936) -  співак, педагог; 
Падура Тимко (1801-1871) - композитор, торбаніст, автор пісні "Гей, соколи"; 
Паторжинський Іван Сергійович (1896–1960) - співак, педагог; 
Петрусь Василь Васильович (1921–1992) - диригент, кларнетист, саксофоніст;  
Підгородинський Прокоп Михайлович (1796–1884) - співак, диригент;  
Плішкa Пол (1941) - американський  співак українського походження; 
Покровський Микола Дмитрович (1901–1985) - диригент; 
Поклад Ігорь Дмитрович (1941) - композитор; 
Полоз Микола Григорович (1936) - композитор; 
Полфьоров Яков Якович (1891–1966) - музикознавець, диригент; 
Попадюк Василь Васильович (1966) -  українсько-канадський скрипаль; 
Рахлін Натан Григорович (1906–1979) -  диригент, педагог; 
Рачинський Іван Іванович (1861 –бл.1921) - композитор, музичний критик; 
Ревуцький Дмитро Миколайович (1881–1941) - музикознавець, фольклорист; 
Романенко Андрій Вікторович (1971) -  співак;  
Сагайдачний Євген Якович (1886—1961) -  композитор; 
Сапєлкін Валентин Іванович (1926–2009) - композитор, педагог;  
Саратський Олександр Наумович (1961) - композитор, піаніст, педагог; 
Свириденко Наталія Сергіївна (1946) - піаністка, клавесиністка;  
Селецький Петро Дмитрович (1821–1879) - піаніст, композитор; 
Сидор Орест Ярославович (1961) - співак, педагог;  
Силантьєв Костянтин Васильович (1931–2005) - співак; 
Сімович Роман Аполлонович (1901–1984) - композитор, педагог; 
Скоромний Віктор Петрович (1946) - хоровий диригент, педагог; 
Смекалін Василь Григорович (1901–1940) - композитор, диригент, педагог; 
Стахів Остап Миколайович  (1956) - бандурист; 
Стеблянкo Олександр Іванович (1896–1977) - композитор, педагог;  
Степуркo Віктор Іванович (1951) - композитор, педагог;  
Столярський Петрo Соломонович (1871–1944) - скрипаль і педагог;  



Сукач Миколa Васильович (1946) - диригент, баяніст, педагог;  
Терпелюк Петрo Іванович (1941–2012) - скрипаль, диригент, композитор; 
Толканьов Володимир Васильович (1931–2003) - хоровий диригент, педагог; 
Тоцький Іван Корнилович (1896–1957) - співак; 
Тришин Віктор Миколайович (1936–2005) -  співак; 
Туркевич Лев Іванович (1901–1961) - диригент, композитор (Канада); 
Федотов Володимир Іванович (1946) - співак, педагог; 
Філоненко Людомир Павлович (1961) - музикознавець, педагог-піаніст; 
Фіцич Степан Миколайович (1951–2014) -  співак;   
Хмара Андрій Хомич (1896–1968) - хоровий диригент; 
Чекун Домініка Никифорівна (1936) - співачкa, однa з останніх носіїв 
автентичних пісень північного Полісся;  
Чичерін Михайло Юрійович (1956–2016) — органіст; 
Хмурич Теодор Миронович (1931–2014) - диригент, композитор, педагог;  
Шестаковa Нінa Іванівнa (1961) - естраднa співачкa; 
Шипович Микола Антонович (1881–1944) - композитор, музичний критик; 
Шульженко Клавдія Іванівна (1906–1984) - естраднa співачкa, актрисa; 
Шухевич Тарас Володимирович (1886-1951) - піаніст, музичний редактор; 
Щуцький Броніслав Стефанович (1941) - альтист, педагог; 
Юськів Теодор (1911–2010) - співак; 
Юцевич Євген Омелянович (1901–1988) - композитор, диригент, педагог; 
Янівський Богдан-Юрій Ярославович (1941–2005) - композитор, піаніст; 
Якименко Федір Степанович (1876-1945) – композитор, піаніст; 
Яремчук Назарій Назарович (1951–1995) – співак. 

 
 
 


