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Напрями діяльності: 

1) Аксіологічні аспекти духовного потенціалу особистості в постнекласичній 

мистецькій освіті. 

2) Актуальні проблеми сучасного музикознавства та музичної педагогіки в 

контексті постнекласичної мистецької освіти. 

3) Інноваційні технології та методики духовного розвитку особистості в  

мистецькій освіті. 
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студії  «Школа молодих науковців». 

Упродовж 

року 

Олексюк О.М., доктор 

педагогічних наук, 

професор 

Вступне засідання. Затвердження формату та 

плану роботи гуртка на 2022 - 2023 навчальний 

рік. 

 Методичні поради щодо написання 

наукових статей.   

Вересень  

2022 р. 

Олексюк О.М., доктор 

педагогічних наук, 

професор 

Підготовка та участь у ІХ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Теоретико-

методологічні аспекти мистецької освіти: 

здобутки, проблеми та перспективи» (Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини) 

Листопад 

2022 р. 

Олексюк О.М., доктор 

педагогічних наук, 

професор; 

Опанасюк О.П., доктор 

мист., доцент; 

Костюк Н.О., доктор 

мист., доцент; 

Л.А. Бондаренко, канд. 

пед. наук., доцент; 

І.М. Ходоровська, 

викладач. 

Ділова гра у рамках Грінченківської декади 

за участі студентів  науково-дослідницької студії. 

Грудень 

2022 р. 

Олексюк О.М., доктор 

педагогічних наук, 

професор 

Заключне засідання  науково-дослідницької 

студії. Підведення підсумків роботи за І семестр 

2022-2023 н. р. 

Грудень  

2022 р. 

Олексюк О.М., доктор 

педагогічних наук, 

професор 

Підготовка до участі у ІХ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Професійна 

мистецька освіта і художня культура: виклики 

ХХІ століття» 

Підготовка до участі у ХІ Всеукраїнській  

студентській науково-практичній конференції  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

на тему: «Актуальні проблеми мистецької освіти 

і художньої культури». 

 

Підготовка публікацій у науковому виданні 

«Музичне мистецтво в освітологічному 

дискурсі» 

Березень- 

квітень 

2023 р. 

Олексюк О.М., доктор 

педагогічних наук, 

професор; 

Опанасюк О.П., доктор 

мист., доцент; 

Костюк Н.О., доктор 

мист., доцент; 

Л.А. Бондаренко, канд. 

пед. наук., доцент; 

І.М. Ходоровська, 

викладач. 

Підготовка до участі у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт 

Березень 

2023 р. 

Олексюк О.М., доктор 

педагогічних наук, 

професор 

Участь у ІХ Міжнародній науково-

практичній конференції «Професійна мистецька 

освіта і художня культура: виклики ХХІ 

століття» 

 

11 травня 

2023 р. 

Олексюк О.М., доктор 

педагогічних наук, 

професор; 

Опанасюк О.П., доктор 

мист., доцент; 

Костюк Н.О., доктор 

мист., доцент; 

Л.А. Бондаренко, канд. 



 

пед. наук., доцент; 

І.М. Ходоровська, 

викладач. 

Участь у  ХІ Всеукраїнській  студентській 

науково-практичній конференції  Київського 

університету імені Бориса Грінченка на тему: 

«Актуальні проблеми мистецької освіти і 

художньої культури». 

Травень 

2023 р. 

Олексюк О.М., доктор 

педагогічних наук, 

професор; 

Опанасюк О.П., доктор 

мист., доцент; 

Костюк Н.О., доктор 

мист., доцент; 

Л.А. Бондаренко, канд. 

пед. наук., доцент; 

І.М. Ходоровська, 

викладач. 

Підсумкове засідання науково-дослідницької 

студії. Обговорення результатів наукової  роботи 

за ІI семестр 2022-2023 н. р. та увесь навчальний 

рік. 

Червень  

2023 р. 

Олексюк О.М., доктор 

педагогічних наук, 

професор 


