
ЗВІТ  

діяльністі Ради молодих вчених ХНУМ імені І.П.Котляревського у 2022 році 

 

В ХНУМ імені І.П.Котляревського з листопада 2014 року активно працює 

Рада молодих вчених (РМВ) – орган самоврядування, покликаний сприяти 

професійному становленню, творчому зростанню, накопиченню досвіду та 

максимальному використанню творчого та наукового потенціалу молоді 

ХНУМ ім. І. П. Котляревського.  

Протягом 2022 року відбулось 5 засідань Ради молодих вчених.  

Голова Ради молодих вчених Копелюк Олег Олексійович є заступником 

голови Ради молодих вчених при Харківській обласній військовій 

адміністрації з питань культури та мистецтв.  

У продовж 2022 року проводилась інформаційна робота, яка полягала в 

постійному поширенні інформації щодо проведення наукових та творчих 

заходів організованих Радою молодих вчених. В рамках роботи РМВ по 

інформуванню наповнювалась сторінка Ради на офіційному сайті 

Університету, а також розміщувались публікації на офіційній сторінці Ради у 

Facebook, здійснювалась розсилка інформації щодо проведення заходів. 

 

1. У 2022 році представники Ради молодих вчених ХНУМ імені 

І.П. Котляревського тричі брали участь у Школі молодого науковця, що 

організована РМУ при МОН. Ангеліна Момона – учасниця зимової школи, 

Інна Успенська – учасниця весняної школи, Людмила Кохан – учасниця 

літньої школи. 

24 лютого 2022 року ми прокинулись у новій реальності, руйнівній та 

безпощадній для нас всіх, плекаючих власні надії та будуючих плани на 

завтрішній день. З цього моменту розпочався важкий відлік важких днів 

нашого протистояння ворогу, який розділив наше життя на до і після.  

Із початком війни – Рада молодих вчених опинилася перед жахом загрози 

залишитися без можливості реалізації наших щорічних проєктів. 



Слід зазначити, що гідно приймаючі виклики пандемії (маючи досвід 

дистанційної роботи у складі робочих груп) – РМВ не довелося шукати нові 

формати та способи реалізації проєктів.  

Сгуртованність, безапеляційна віра у власні сили, потужнє прагнення 

наждати відсіч ворогу у інформаційній війні – в контексті демонстрування 

спроможності реалізації всіх планів та намірів, стійкості та нескореності 

нашої сили духу – всі ці якості стали підґрунтям для прийняття колективного 

рішення – рухатися далі попри будь які виклики. І це дійсно стало запорукою 

активної праці, злагодженою у всіх деталях, праці – РМВ – що демонструє 

саме ту яскраву та багатогранну спрямованість, що охоплює і творчість, і 

науку, і концертну діяльність, і соціальні проєкти.  

2. 27 квітня у 2022 року у Малій Залі Львівської національної філармонії 

відбувся концерт представників Ради молодих вчених «Ля-концерт». 

Вимушені були покинути Харків через бойові дії, наші колеги Ігор Седюк, 

Поліна Кордовська, Микита Бурцев та Марія Жорнікова зустрілися у 

Львові із невимовним бажанням творити та попри все реалізовувати концерт.  

3. 15-20 травня Рада молодих вчених вперше стала організатором Відкритого 

Всеукраїнського конкурсу молодих музикантів до 105-річчя ХНУМ. У 

конкурсі взяли участь 220 учасників з усіх регіонів України. Пам’ятний 

подарунок від Ради молодих вчених нагороджений один учасник з усього 

конкурсу, який набрав найвищу кількість балів– учасник молодшої категорії 

Алейніков Михайло.  

Заключний Гала-концерт можна подивитися на каналі Університету в 

YouTube.  

4. Традиційно, попри воєнні дії, наші представники Поліна Кордовська та 

Олександр Лисичка прийняли участь у проєкті «Ніч молодіжної науки» 

організований Радою молодих учених при МОН, який транслювався на 

офіційній сторінці РМУ при МОН у Facebook. У заході взяли участь 60 

закладів вищої освіти з Укроаїни та Європи. Презентація РМВ: «Звуки війни: 

це не повинно було повторитися» (травень 2022).  



5. До дня науки в Україні 21-22 травня Радою молодих вчених ХНУМ була 

проведена ІІІ Міжнародна науково-творча конференція «Мистецтво та наука 

в сучасному глобалізованому просторі». В конференції взяли участь 175 

молодих науковців з різних регіонів України, а також представники 16 країн 

світу. Повні два дні тривав до ранку до пізнього вечора потужний науковий 

марафон.  

Кожен день конференції вінчався лекціями від провідних молодих митців з 

Європи. Слухачі мали змогу послухати лекції Мирослави Сумлінської 

(Польща), Стена Лассманна (Естонія), Єлизавети Сухіної (Чехія), Імрі 

Талгам (Ізраїль).  

6. В межах проведення конференції «Мистецтво та наука в сучасному 

глобалізованому просторі», вперше, з 2014 року, за ініціативою ректора 

ХНУМ Заслуженої діячки України, професора Наталії Олегівни Говорухіної 

до Дня науки України були нагороджені активні та яскраві представники 

Ради молодих вчених – Жалєйко Дар’я, Кучеренко Станіслав, Копелюк 

Олег, Кордовська Поліна, Олександр Лисичка, Руслан Каширцев, Ігор 

Седюк, Юрій Дяченко, Людмила Кохан, Сергій Дікарєв.  

7. 28-29 травня 2022 року відбувся ІІ Всеукраїнський Відкритий Круглий 

Стіл «Сучасна мистецька освіта в умовах війни». На захід було зареєстровано 

понад 300 слухачів з усієї України, виступили 35 запрошених спікерів. В 

межах заходу відбувся вечір пм’яті народного артиста України, професора 

Птушкіна Володимира Михайловича, презентація книги доктора 

мистецтвознавства Інни Довжинець «Суми: Середовище музичної класики», 

а також відбулась творча зустріч з молодою письменницею Марією 

Пустовіт та презентація її книги «Бах теж був людиною». 

8. 1-20 червня 2022 року стартував національно-патріотичний захід – І 

Всеукраїнський літературно-мистецький проєкт «Україна-це Я», який 

направлений на висвітлення почуттів та громадянської позиції нашого 

молодого покоління. У проєкті взяли участь 34 талановитих представників 

творчої молоді України (як учні загольноосвітніх шкіл, учні мистецьких 



ліцєїв, студенти фахових музичних коледжів, студети мистецьких 

університетів та академій музики, актори драматичних театрів України). 

Проєкт відкритий та доступний для перегляду на офіційній сторінці Ради у 

Facebook. 

9. У червні 2022 року відбувся Круглий Стіл «стипендіати: досвід, реалії, 

можливості» організований РМУ при МОН за участі Міністра освіти і науки 

України Сергія Миколайовича Шкарлета, на який було запрошено голову 

Ради Олега Копелюка та стипендіата державної іменної стипендії найкращим 

молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування 

Героїв України – Героїв Небесної Сотні 2021 року члена Ради Ігоря Седюка.  

10. В липні 2022 року за ініціативи РМУ при МОН відбулась презентація 

книги під назвою «Ради молодих вчених України – 2021» в якій висвітлена 

діяльність 133 Рад молодих вчених України у період з 2014-2021 роки. У 

книзі міститься інформація про діяльність Ради молодих вчених ХНУМ імені 

І.П. Котляревського.  

11. З 8-18 вересня 2022 року у Хорватії пройшов освітній ретрит «Ukrainian 

Artists Camp», метою якої стала підтримка розвитку арт-терапії в Україні 

(керівник проєкту – професор музичих та гуманітарних наук Найнджел 

Осборн (Великобританія). На цьому заході з презентацію діяльності Ради 

виступила перша заступниця голови – кандидат мистецтвознавства Жалєйко 

Дар’я.  

12. 11-12 жовтня діяльність Ради молодих вчених ХНУМ імені 

І.П. Котляревського була висвічена у доповіді голови Ради Олега Копелюка 

на Міжнародній науково-практичній конференції «ХНУМ імені 

І.П.Котляревського 105 років: звершення та випробування». Тема: 

«Діяльність Ради молодих вчених ХНУМ імені І.П. Котляревського: 

здобутки та перспективи».  

13. 27 жовтня 2022 року Рада молодих вчених ХНУМ імені 

І.П. Котляревського взяла участь ІІІ Всеукраїнському форумі рад молодих 

вчених.  



14. 29 жовтня 2022 року відбувся концерт представників Ради молодих 

вчених «З Україною в серці» в межах проєкту «Український спротив» на VII 

Міжнародному фестивалі «Музичні імпрези України» (виконавці – Ігор 

Седюк, Олег Копелюк, Руслан Каширцев, Дмитро Малий, Микита 

Бурцев). 

15. 10 листопада 2022 року відбувся науково-популярний захід «Ніч 

молодіжної науки в умовах війни» організований РМУ при МОН в якому 

взяли участь 40 Рад молодих вчених України. Раду представляли заступники 

голови Поліна Кордовська та Олександр Лисичка з темою «Мистецький 

супротив та культурна дипломатія: діяльність ХНУМ імені 

І.П. Котляревського під час війни».  

16. 1-20 листопада 2022 року відбувся Відкритий конкурс до 300-річчя 

Григорія Сковороди. В організаційний комітет та Журі конкурсу увійшли 

представники Ради молодих вчених (директор конкурсу заступник голови 

Руслан Каширцев, оргкомітет – перша заступниця голови Дар’я Жалєйко, 

журі конкурсу – Кохан Людмила, Дмитро Малий).  

17. 21-27 листопада 2022 року представниця Ради молодих вчених Людмила 

Кохан взяла участь у онлайн-заході «Бренд науковця у цифровому світі» 

який було організовано Офісом підтримки вченого.  

18. 10 грудня 2022 року Рада молодих вчених прийняла участь у Саміті 

Прогресильних освітян «Як розвиватися вищій освіті в умовах 

невизначеності», який відбувся в режимі наживо у Львові. Заступниця голови 

Ради Поліна Кордовська виступила з низкою міркувань та ідей щодо 

тенденцій та розвитку мистецької індустрії у воєнний стан.  

19. 21 грудня 2022 року в межах циклів Круглих столів які проходили з 19-

22.12.2022 та були ініційовані УкрІНТЕІ та Радою молодих вчених при МОН 

відбувся Круглий Стіл за сферою дослідження культура та мистецтво. 

Науковці мали змогу долучитися до дискусії та представляли своє бачення за 

напрямками відновлення України повоєнного та пісявоєнного періоду. Раду 

молодих вчених представляла перша заступниця голови Дар’я Жалєйко з 



доповіддю «Відновимо разом: на захисті життя провідного закладу вищої 

мистецької освіти України».  

20. 20-25 грудня 2022 року за підтримки кафедри спеціального фортепіано 

пройшов ІІ Всеукраїнський конкурс фортепіанної музики «АURORA» що 

відбувся з 20-25 грудня в оновленому форматі у двох турах та 8 номінаціях 

(виконавчий директор конкурсу – Олег Копелюк). У конкурсі взяли участь 

113 учасників з 18 областей України. В роботі Журі взяли участь провідні 

майстри фортепіанного виконавства з Харкова, Києва, Одеси та Львову. Всі 

конкурсні прослуховування можна було почути на каналі конкурсу в 

Youtube, а на каналі Університету мистецтв можна передивитись Гала-

концерт лауреатів І премій конкурсу. Сертифікат на 1000 гривень від Ради 

молодих вчених отримали володарі Гран-Прі конкурсу – учасники в 

номінації фортепіанний ансамбль, студенти 2 та 3 курсів Криворіжського 

обласного фахового музичного коледжу Зеленяк Тимур, Литвинова 

Анастасія, Копійка Катерина, Гула Діана. 

 

Колектив Ради молодих вчених щиро завдячує керівництву ХНУМ імені 

І.П. Котляревського, ректору Університету, Заслуженій діячці мистецтв 

України, професору Говорухіній Н.О., першому проректору ХНУМ імені 

І.П. Котревського професору, кандидату мистецтвознавства Сухленко І.Ю., 

проректору з наукової роботи Університету професору, кадидату 

мистецтвознавства Чернявській М.С., голові Раді молодих вчених при ХОВА 

професору, доктору економіничних наук Мандич О.В., голові Ради молодих 

учених при МОН доктору юридичних наук, професору Ващук О.П. за 

посильну підтримку щодо проведення творчих та наукових ініціатив та 

реалізацій проєктів.  

 


