
 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 10 (Ч. 3), 2014 

 
280

НАШІ АВТОРИ 
 
 
Афанасьєв Юрій  доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Бадьора Сергій  кандидат педагогічних наук, заступник начальника 
кафедри тактико-спеціальної підготовки Національної 
академії внутрішніх справ України 
 

Банкул Лариса  доцент кафедри музики та образотворчого мистецтва 
Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
 

Бонь Ігор  спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач 
циклової комісії народних інструментів Канівського 
коледжу культури і мистецтв Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини  
 

Брюханова Галина  викладач Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Будник Олена кандидат педагогічних наук, старший науковий співро-
бітник, доцент кафедри теорії і методики початкової 
освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника» 
 

Булгакова Вікторія методист комунального вищого навчального закладу 
«Харківська академія неперервної освіти» 
 

Васильківська Олена  кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну Інс-
титуту мистецтв Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
 

Гаврілова Людмила  докторант Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова 
 

Гунько Наталія  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
вокалу та хорових дисциплін Херсонського державного 
університету 
 

Гусак Владислав  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознав-
ства та вокально-хорових дисциплін Уманського держав-
ного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Дермельова Наталія  старший викладач кафедри музики і хореографії ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» 
 

Зайцева Вероніка  викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київсь-
кого університету ім. Бориса Грінченка  
 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 10 (Ч. 3), 2014 

 

 
281

 

Збожимська Надія  викладач кафедри інструментального виконавства Уман-
ського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини 
 

Калабська Віра  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструмен-
тального виконавства Уманського державного педаго-
гічного університету імені Павла Тичини 
 

Косенко Павло  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного 
виховання Бердянського державного педагогічного уні-
верситету 
 

Кочубей Тетяна доктор педагогічних наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної роботи Уманського державного педаго-
гічного університету імені Павла Тичини 
 

Кремешна Тетяна  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
інструментального виконавства дисциплін Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 
 

Курач Микола  докторант Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова  
 

Кутова Ольга  кандидат педагогічних наук, науковий співробітник 
відділу педагогічної естетики та етики Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України  
 

Лимаренко Лідія  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
культурології Херсонського державного університету, 
заслужений працівник культури України 
 

Медвідь Тетяна  кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного 
мистецтва і хореографії Херсонського державного 
університету 
 

Мельничук Наталія  викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної 
категорії Уманського гуманітарно-педагогічного колед-
жу ім. Т. Г. Шевченка  
 

Михальчук Вадим  кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистец-
твознавства та експертизи Національної академії керів-
них кадрів культури і мистецтв 
 

Мозговий Віктор  кандидат педагогічних наук, доцент, докторант відділу 
теорії та історії педагогічної майстерності Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
 

Мосенко Наталія  аспірант Уманського державного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини 
 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 10 (Ч. 3), 2014 

 
282

Музика Ольга  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
образотворчого мистецтва Уманського державного педа-
гогічного університету імені Павла Тичини 
 

Ночовка Ольга  старший викладач кафедри музики і хореографії ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» 
 

Пиж’янова Наталія  викладач кафедри музикознавства та вокально-хорових 
дисциплін Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини 
 

Пічкур Микола  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образот-
ворчого мистецтва Уманського державного педагогіч-
ного університету імені Павла Тичини 
 

Плахотна Світлана  викладач вищої кваліфікаційної категорії Уманського 
гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка 
 

Радзівіл Тетяна  аспірант Уманського державного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини 
 

Руденченко Алла  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образот-
ворчого мистецтва та дизайну Київського університету 
імені Бориса Грінченка 
 

Семенова Олена  аспірант Уманського державного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини 
 

Сивак Тетяна  викладач вищої категорії, викладач-методист циклової 
комісії народних інструментів відділення музичного 
мистецтва Уманського гуманітарно-педагогічного ко-
леджу ім. Т. Г. Шевченка 
 

Сирота Всеволод  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образот-
ворчого мистецтва Уманського державного педаго-
гічного університету імені Павла Тичини 
 

Сирота Зоя  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музико-
знавства та вокально-хорових дисциплін Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Скрипченко Оксана  аспірант Бердянского державного педагогічного уні-
верситету 
 

Смірнова Оксана  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистець-
ких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди» 
 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 10 (Ч. 3), 2014 

 

 
283

 

Сухецька Оксана  викладач кафедри музикознавства та вокально-хорових 
дисциплін Уманського державного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини 
 

Тименко Володимир доктор педагогічних наук, професор, учений секретар 
Відділення професійної освітиі освіти дорослих НАПН 
України 
 

Устименко-Косоріч Олена  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
інструментального виконавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

Філатова Лариса  докторант Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. 
 

Чуба Василь  Заслужений працівник культури України, відмінник 
освіти України, професор кафедри музичного мистецтва 
і хореографії Херсонського державного університету 
 

Шабага Степан  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 
методики технологічної освіти Кременецького облас-
ного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса 
Шевченка 
 

Шимко Вікторія  викладач Миргородського художньо-промислового ко-
леджу імені М. В. Гоголя Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка 
 

Suncica Denic  Ph. D. Professor, tenured professor Teacher Training Faculty 
in Vranje University of Nis Republic of Serbia 
 


