
Протокол №1 

засідання студентського наукового гуртка  

«Музикант-педагог-науковець»  

кафедри методики музичного виховання та диригування  

Навчально-наукового інституту мистецтв  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

 

 

18 вересня 2018 р.  

 

Присутні: 

Доцент Таран І.М., студенти та магістранти: Савінкіна М.А., Білоус Т.В., 

Гринів М.Я., Підгайна А.І., Шалімова Х.В., Зітинюк В.Я., Мілевська У.А., 

Семанишин М.С., Ковальська О.З., Никитенко С.Б., Олійник І.М. 

 

Порядок денний:  

1) визначення складу студентського гуртка; 

2) про обрання старости студентського наукового гуртка; 

3) визначення порядку діяльності студентського наукового гуртка; 

4)  різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Положення про організацію роботи студентського наукового гуртка. 

2. Обрання старости наукового гуртка. 

3. Пропозиція щодо організації діяльності студентського наукового 

гуртка. 

4. Тематика досліджень наукового гуртка. 

5. Студентка Мілевська У. запропонувала визначити період часу, за який 

усім членам гуртка необхідно узгодити тематику для наукових 

досліджень, а також сформулювати пропозиції щодо організації роботи 

наукового гуртка.  



УХВАЛИЛИ:  

1)  Кількісний склад членів наукового гуртка (список додається);  

2) Обрати старостою студентського гуртка – М.С.Семанишин; 

3) Періодом зборів студентського наукового гуртка визначити: один раз 

на два календарних місяці; 

4) Кількісний склад наукового гуртка є необмеженим, може 

збільшуватися за рахунок нових членів (студентів); 

5) Засідання студентського гуртка є відкритим для всіх відвідувачів. 

 

Науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, доцент   І. М. Таран 

 

Староста гуртка       М.С.Семанишин 

 



 

СПИСОК 

студентів-членів наукового гуртка«Музикант-педагог-науковець»  

кафедри методики музичного виховання та диригування  

Навчально-наукового інституту мистецтв  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

на 2018 – 2019 навчальний рік 

 
№ 

п/

п 

П.І.П  Навчальна  

група 

Тема дослідження Науковий 

керівник 

1.  Савінкіна 

Мар’яна 

Андріївна  

СОММ-21 Музично-дидактичні ігри з 

учнями початкової школи 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент  

І.М.ТАРАН 

2.  Білоус Тетяна 

Василівна 

СОММ-11м Жанри танцювальної музики 

у фортепіанному мистецтві 

України ХІХ – І третини ХХ 

ст. 

кандидат 

мистецтвознавства, 

доцент 

І.С.НОВОСЯДЛА 

3.  Гринів 

Мар’яна 

Ярославівна 

СОММ-21 Педагогічні основи 

проведення уроку музичного 

мистецтва у початковій 

школі  

 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент  

І.М.ТАРАН 

4.  Підгайна 

Андріана 

Іванівна 

СОММ-11м Музично-творчий розвиток 

школяра в контексті 

соціокультурних викликів 

сучасності 

кандидат 

мистецтвознавства, 

доцент 

Я.М.БАРДАШЕВС

ЬКА 

5.  Шалімова 

Христина 

Вікторівна 

СОММз-11м Органне мистецтво 

Станіславова – Івано-

Франківська: від минулого до 

сьогодення.  

кандидат 

мистецтвознавства, 

доцент 

І.С.НОВОСЯДЛА. 

6.  Зітинюк 

Вікторія 

Ярославівна 

СОММ-31 Розвиток технічних навиків 

піаністів-початківців 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент  

І.М.ТАРАН 



7.  Мілевська 

Уляна 

Андріївна  

СОММ-11м Виховання навиків 

педалізації в процесі 

навчання гри на фортепіано 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент  

І.М.ТАРАН 

8.  Семанишин 

Марія 

Степанівна 

СОММ-11м Робота над агогікою у класі 

фортепіано 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент  

І.М.ТАРАН 

9.  Ковальська 

Олена 

Зіновіївна 

СОММ-21м Вплив мистецтва на 

формування емоційно-

образної сфери у дітей. 

кандидат 

мистецтвознавства, 

доцент 

Л.В.ШЕГДА  

10.  Никитенко 

Софія 

Богданівна 

СОММ-11м Жанр сюїти у фортепіанному 

мистецтві пізнього 

романтизму: 

ретроспективний аспект 

кандидат 

мистецтвознавства, 

доцент 

І.С.НОВОСЯДЛА 

11.  Олійник Ірина 

Миколаївна 

СОММ-21м Професійна підготовка 

майбутніх учителів 

музичного мистецтва до 

диригентсько-хорової 

діяльності 

кандидат 

мистецтвознавства, 

доцент 

Р. В. ДУДИК 

 

Науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, доцент   І. М. Таран  

 

 

Староста гуртка       М.С.Семанишин 

 

 



 

Протокол №2 

засідання студентського наукового гуртка  

«Музикант-педагог-науковець»  

кафедри методики музичного виховання та диригування  

Навчально-наукового інституту мистецтв  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

 

 

20 листопада 2018 р.  

 

Присутні: 

Доцент Таран І.М., студенти та магістранти: Савінкіна М.А., Білоус Т.В., 

Гринів М.Я., Підгайна А.І., Шалімова Х.В., Зітинюк В.Я., Мілевська У.А., 

Семанишин М.С., Ковальська О.З., Никитенко С.Б., Олійник І.М. 

 

Порядок денний:  

1) Правила оформлення наукових робіт. 

2) Визначення тем наукових робіт членів студентського наукового гуртка; 

3) Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт 

(доповідала доц. Таран І.М.) 

2. Про перспективні теми для наукових досліджень (заслухано та 

обговорено пропозиції членів гуртка). 

3. Про використання інтернет-ресурсів при написанні наукових робіт 

(доповідали Семанишин М. та Мілевська У.). 



УХВАЛИЛИ:  

1) При написанні та оформленні наукових робіт дотримуватись 

методичних рекомендацій щодо організації науково-дослідних 

робіт у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»; 

2) Затвердити наступні теми наукових досліджень: 

 Савінкіна Мар’яна Андріївна (СОММ-21) «Музично-

дидактичні ігри з учнями початкової школи»; 

 Білоус Тетяна Василівна (СОММ-11м) «Жанри танцювальної 

музики у фортепіанному мистецтві України ХІХ – І третини 

ХХ ст. »; 

 Гринів Мар’яна Ярославівна (СОММ-21) «Педагогічні основи 

проведення уроку музичного мистецтва у початковій школі»; 

 Підгайна Андріана Іванівна (СОММ-11м) «Музично-творчий 

розвиток школяра в контексті соціокультурних викликів 

сучасності»; 

 Шалімова Христина Вікторівна (СОММз-11м) «Органне 

мистецтво Станіславова – Івано-Франківська: від минулого до 

сьогодення»; 

 Зітинюк Вікторія Ярославівна (СОММ-31) «Розвиток 

технічних навиків піаністів-початківців»; 

 Мілевська Уляна Андріївна (СОММ-11м) «Виховання навиків 

педалізації в процесі навчання гри на фортепіано»; 

 Семанишин Марія Степанівна (СОММ-11м) «Робота над 

агогікою у класі фортепіано»; 

 Ковальська Олена Зіновіївна (СОММз-21м) «Вплив мистецтва 

на формування емоційно-образної сфери у дітей»; 

 Никитенко Софія Богданівна (СОММ-11м) «Жанр сюїти у 

фортепіанному мистецтві пізнього романтизму: 

ретроспективний аспект»; 



 Олійник Ірина Миколаївна (СОММз-11м) «Професійна 

підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до 

диригентсько-хорової діяльності». 

3) Рекомендували членам наукового гуртка при написанні робіт 

використовувати наступні інтернет-ресурси: 

 

     http://www.mosconsv.ru/ru/mprogramm.aspx?id=129456 

     http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-42.html 

     http://www.twirpx.com/file/136703/ 

     http://www.knigafund.ru/books/55412 

     http://www.info-library.com.ua/books-book-96.html 

http://dls.ksu.kherson.ua/dls/Library/Catalog.aspx?section=4f9545ce-

6bc5-449c-8bec-a95b1b1d532f 

 

 

Науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, доцент    І. М. Таран 

 

 

Староста гуртка        М.С.Семанишин 



Протокол №3 

засідання студентського наукового гуртка  

«Музикант-педагог-науковець»  

кафедри методики музичного виховання та диригування  

Навчально-наукового інституту мистецтв  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

 

 

19 лютого 2019 р.  

Присутні: 

Доцент Таран І.М., студенти та магістранти: Савінкіна М.А., Білоус Т.В., 

Гринів М.Я., Підгайна А.І., Шалімова Х.В., Зітинюк В.Я., Мілевська У.А., 

Семанишин М.С., Ковальська О.З., Никитенко С.Б., Олійник І.М. 

 

Порядок денний:  

               1) Залучення студентів університету до різних видів наукової роботи 

на кафедрі методики музичного виховання та диригування. 

2) Формування та обговорення матеріалів до участі студентів та 

магістрантів у роботі звітної наукової конференції студентів 

університету за 2018 рік. 

3) Різне. 

Слухали: 

1. Про види наукових робіт кафедри методики музичного 

виховання та диригування. 

2. Пропозиції щодо участі студентів та магістрантів у роботі звітної 

наукової конференції студентів університету за 2018 рік. 

УХВАЛИЛИ:  

1) При написанні та оформленні наукових робіт дотримуватись 

методичних рекомендацій щодо організації науково-дослідних 

робіт у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника». 



2) Звернутись до викладачів кафедри методики музичного 

виховання та диригування з пропозиціями керівництва щодо 

написання наукових робіт на звітну наукову конференцію 

студентів університету за 2018 рік. 

 

 

Науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, доцент    І. М. Таран  

 

 

Староста гуртка        М.С.Семанишин 



Протокол №4 

засідання студентського наукового гуртка  

«Музикант-педагог-науковець»  

кафедри методики музичного виховання та диригування  

Навчально-наукового інституту мистецтв  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

 

16 квітня 2019 р.  

Присутні: 

Доцент Таран І.М., студенти та магістранти: Савінкіна М.А., Білоус Т.В., 

Гринів М.Я., Підгайна А.І., Шалімова Х.В., Зітинюк В.Я., Мілевська У.А., 

Семанишин М.С., Ковальська О.З., Никитенко С.Б., Олійник І.М. 

Порядок денний:  

               1) Підсумки проведення засідання підсекції хорового диригування 

секції мистецтвознавства звітної наукової конференції студентів 

університету за 2018 рік. 

2) Рекомендація до друку у збірнику наукових праць студентів 

університету «Еврика–ХХ» тез повідомлень студентів-членів 

наукового гуртка «Музикант-педагог-науковець». 

3) Різне. 

Слухали: 

1. Доповідь студентів-членів наукового гуртка «Музикант-педагог-

науковець», які брали участь у роботі підсекції хорового диригування секції 

мистецтвознавства звітної наукової конференції студентів університету за 

2018 рік. 

 

2. Рекомендація до друку у збірнику наукових праць студентів 

університету «Еврика–ХХ» тез повідомлень студентів-членів наукового 

гуртка «Музикант-педагог-науковець». 

 

УХВАЛИЛИ:  

      1) При написанні та оформленні тез повідомлень у збірнику 

наукових праць студентів університету «Еврика–ХХ» дотримуватись 

вимог, визначених у програмі проведення звітної наукової конференції 



студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» за 2018 рік. 

2) Рекомендувати до друку у збірнику наукових праць студентів 

університету «Еврика–ХХ» тези повідомлень студентів, які виступили на 

секційному засіданні: 

 

 Білоус Тетяна Василівна (СОММ-11м) «Жанри танцювальної 

музики у фортепіанному мистецтві України ХІХ – І третини 

ХХ ст.»; 

 Семанишин Марія Степанівна (СОММ-11м) «Робота над 

агогікою у класі фортепіано»; 

 Никитенко Софія Богданівна (СОММ-11м) «Жанр сюїти у 

фортепіанному мистецтві пізнього романтизму: ретроспективний 

аспект». 

 

 

Науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, доцент    І. М. Таран  

 

 

Староста гуртка        М.С.Семанишин 

 



 

Протокол №5 

засідання студентського наукового гуртка  

«Музикант-педагог-науковець»  

кафедри методики музичного виховання та диригування  

Навчально-наукового інституту мистецтв  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

 

21 травня 2019 р.  

 

Присутні: 

Доцент Таран І.М., студенти та магістранти: Савінкіна М.А., Білоус Т.В., 

Гринів М.Я., Підгайна А.І., Шалімова Х.В., Зітинюк В.Я., Мілевська У.А., 

Семанишин М.С., Ковальська О.З., Никитенко С.Б., Олійник І.М. 

 

Порядок денний:  

1) Підбиття підсумків наукової роботи студентів та магістрантів у 

науковому гуртку «Музикант-педагог-науковець» за 2018-2019 

навчальний рік;  

2) Різне. 

Слухали: 

1) Доповіді студентів про актуальність наукових робіт за період 2018-

2019 навчального року.  

2) Про підбиття підсумків наукової роботи студентів та магістрантів у 

науковому гуртку «Музикант-педагог-науковець» за 2018-2019 

навчальний рік.  

3) Різне. 

УХВАЛИЛИ:  

 1) Затвердити доповіді студентів за період 2018-2019 навчального року; 



2) Вважати визначені завдання на 2018-2019 навчальний рік 

студентського наукового гуртка «Музикант-педагог-науковець» 

повністю виконаними.  

 

 

 

Науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, доцент    І. М. Таран 

 

 

Староста гуртка        М.С.Семанишин 

 


