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Трудова і професійна діяльність 

Закінчила Полтавське музичне училище імені М. В. Лисенка по класу 

бандури в 1994 р., кваліфікація – викладач по класу бандури, диригент 

капели бандуристів, артист оркестру (ансамблю). 

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв в 

1999 р., здобула кваліфікацію викладача, диригента капели бандуристів, 

артиста оркестру (капели)». 

 

Трудова діяльність: 

 1996-1999 рр. – артистка Національного оркестру народних 

інструментів України м. Київ; 

 1999-2000 рр. – викладач з класу бандури Малої академії 

мистецтв м. Полтава; 

 2000-2005 рр. – керівник квартету бандуристок «Вишиванка» 

Полтавської обласної філармонії; 

 2001-2005 рр. – аспірант Полтавського державного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка; 

 2001-2011 рр. – асистент кафедри музики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 



 з 2011 р. – старший викладач кафедри музики Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.  

 

Навчальна і методична діяльність 

Дисципліни, які викладає: «Постановка голосу», «Хорове диригування», 

«Режисура та сценічна культура», «Сценічна культура та основи 

звукорежисури», «Оркестровий клас». 

 

За час викладацької роботи дисципліни «Постановка голосу» було 

підготовлено: 

 Манюненко Л. до всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Музичне мистецтво. Вокал» (2008 р., м. Одеса). Виступ 

студентки був відзначений грамотою «За природність та невимушеність 

виконання програми»; 

 Вишегородську Я. до всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Музичне мистецтво» (2019 р., м. Кропивницький). Студентка 

була відзначена грамотою «За високу виконавську майстерність». 

 Ситник Л. приймала активну участь на вокальних конкурсах 

(фестивалях) і здобула почесні звання: 

лауреата І ступеня міжнародного конкурсу «FASHION EVRO 

DANCE» (2014 р., м. Полтава); 

лауреата ІІ ступеня міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв 

«Зірковий олімп» (2013 р., Полтава), регіонального конкурсу військово-

патріотичної пісні «Є професія – Батьківщину захищати» (2013 р., Полтава); 

лауреата ІІІ ступеня міжнародного конкурсу вокально-хорового 

мистецтва «Поющее Белогорье» (2014 р., м. Белгород, Росія), ІІ 

всеукраїнського фестивалю конкурсу вокально-хорового мистецтва 

«Пісенний край» імені М. Кондратюка (2011 р., м. Полтава). 



 на VII Всеукраїнському студентському фестивалі естрадної пісні 

«Пісня поміж нас» (2017 р., м. Рівне) Твердохліб Ю. здобула звання лауреата 

ІІ ступеня, а Понітакіна А. – лауреата ІІІ ступеня; 

 на конкурсі патріотичної пісні «Я живу тобою, Україно, і любов 

свою віддаю сповна!» (2017 р., ПНПУ імені В.Г. Короленка): ІІ місце 

отримала – Вишегородська Я., гран-прі конкурсу – Малашенко В.; 

 на конкурсі вокалістів в межах І Міжнародної студентської 

науково-практичної конференції «Європейський вимір культурно-творчої 

спадщини Бориса Лятошинського» (2018 р., м. Кропивницький): 

Вишегордська Я. отримала звання лауреата ІІ ступеня, Твердохліб Ю. – 

лауреат ІІІ ступеня. 

 

Наукова діяльність 

Коло наукових інтересів: формування музичної культури майбутнього 

вчителя засобами вокально-хорового мистецтва. 

Здійснюється керівництво проблемною групою з теми : «Формування 

музичної культури майбутніх учителів початкових класів засобами хорового 

мистецтва». 

 

Нагороди, подяки, почесні звання: 

 лауреат національного конкурсу кобзарського мистецтва 

імені Г. Китастого (2003 р., м. Київ), VII всеукраїнського фестивалю-

конкурсу «Дзвени, бандуро!» (2004 р., м. Дніпропетровьск), дипломант 

міжнародного фестивалю-конкурсу сучасної патріотичної пісні «Молода 

гвардія» (2004 р., м. Краснодон); 

 почесні грамоти та подяки Національної академії педагогічних 

наук України (2019 р.), Міністерства культури України (2018 р.), Управління 

культури Полтавської обласної державної адміністрації (2009 р.; 2014 р.; 

2015 р.), Полтавської обласної державної адміністрації Управління у справах 

сім'ї та молоді (2003 р.), Подякою міського голови (2015 р.), Грамотою 



Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради 

(2016 р.), Подякою обласного методичного кабінету навчальних закладів 

мистецтва та культури (березень, 2010 р.), Почесною грамотою Полтавського 

обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2009 р.) 

та ін. 

 

Організаційна робота 

 член Полтавського обласного відділення Національної 

Всеукраїнської музичної спілки; 

 завідувач секції з постановки голосу кафедри музики 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; 

 куратор академічних груп денної форми навчання – М-24, М-231.  

 

Творча діяльність 

З 2000 р. – артистка, 2006 р. – солістка-бандуристка, 2010 – керівник 

оркестрової групи українського народного хору «Калина» Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

Творчі лабораторії  

Художній керівник вокального жіночого ансамблю психолого-

педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка «Свічадо» з 2005 р. У 2015 р. колектив 

здобув звання народного аматорського (посвідчення № 205 від 14. 07. 

2015 р.). 

Колектив неодноразово презентував свою творчість на конкурсах і 

фестивалях вокально-хорового мистецтва, на яких здобув почесні звання: 

 лауреата І ступеня регіонального конкурсу військово-

патріотичної пісні «Є професія – Батьківщину захищати» (2010 р., 

м. Полтава), всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового 



мистецтва імені М. Кондратюка «Пісенний край» (2011 р., м. Полтава), 

міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Зірковий олімп) (2013 р., 

м. Полтава), міжнародного конкурсу мистецтв «На хвилях Євпаторії» 

(2013 р., м. Євпаторія); міжнародного конкурсу вокального і хорового 

мистецтва «Поющее Белогорье» (2014 р., Росія); міжнародного конкурсу 

мистецтв «FASHON EUVRO DANCE» (2014 р., м. Полтава); ІІ міжнародного 

фестивалю-конкурсу «Сяйво різдвяних зірок» (2015 р., м. Київ); 

міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «GOLDEN LION» (2016 р., 

м. Львів), міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «ЧОРНОМОРСЬКИЙ 

БРИЗ» (2016 р., м. Одеса), обласного міжвузівського фестивалю-конкурсу 

«Студентська весна» (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рр., 

м. Полтава); 

 лауреата ІІ ступеня всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

вокально-хорового мистецтва імені М. Кондратюка «Пісенний край» (2010 р., 

м. Полтава), обласного міжвузівського фестивалю-конкурсу «Студентська 

весна» (2006, 2007, 2010 рр., м. Полтава); 

 лауреат ІІІ ступеня ІІІ міжнародного вокально-хорового 

конкурсу PREMIER-2012 (2012 р., м. Київ), обласного міжвузівського 

фестивалю-конкурсу «Студентська весна» (2008, 2009 рр., м. Полтава). 


