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Показник активності   Дані підтвердження показника 

1. Наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection 

1.  Y. Maslova Sacral art in the context of the development of Ukrainian 

vocal schools .//  European Cooperation; Vol 11, No 18 (2016): 

International Collection of scientific proceedings «European 

Cooperation». Polsha,  Vol 11, No 18 (2016). С 65-75. 

2. Маслова Ю.В. Еволюція вокальних шкіл України.// Збірник 

наукових праць Вісник Маріупольського державного університету 

Серія: філософія. Випуск 9. Маріуполь, 2015. С. 68-75.  

3.  Маслова Ю.В. Вокальне мистецтво у сучасних субкультурах 

України.//Молодий вчений.//Херсон 2017. С.  

4. Маслова Ю.В. Пісенно-фольклорні вокальні школи України 
//Українська культурa: сучасні минулі шляхи //Наукові записки 

рдгу,том 2. .// Збірник Рівненського гуманітарного 

університету.Рівне,2015-с.98-105. 

5.  Маслова Ю.В. Кобзарські школи у формуванні вокальної 

культури України.//Актуальні проблеми історії, теорії та практики 

художньої культури //№37. Київ, 2016-с.257-264. 

6.  Маслова Ю.В. Сакральне у вокальному мистецтві 

України.//КНУіМ ;Музичне мистецтво України: традиції та сучасні 

пошуки .//Київ 2015. C.35-41. 

11. Наукове консультування 

підприємств, установ, організацій не 

менше трьох років, що здійснювалося 
на підставі договору із закладом вищої 

освіти (науковою установою) 

2016-2019 р. – Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв. 

12. Наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій 

Конференції 

1. Маслова Ю.В. Принципи інституалізації української вокальної 

школи. Міжнародна науково-практична конференція. Економіко-

культурологічне позиціонування України в світовому 

глобалізованому просторі. 

Словаччина,2016.15-19 лютого. c.47-52. 

2. Сакральне у вокальному мистецтві України. КНУКіМ «Музичне 

мистецтво України: традиції та сучасні пошуки (педагогічні, 

мистецькі, культурні Наук.-практ. конф. проф.-викл. складу, 

аспірантів та студентів аспекти)», Київ,квітень 2015. 

13. Проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік 

Дисципліна «Теорія музики» для студентів 1 курсу за першим 
(бакалаврським) рівнем (іноземні студенти), спеціальність 021 

«Аудіовізуальне мистецтво» – 36 год. 

Дисципліна «Історія мистецтв» для студентів для студентів 2 курсу 

за першим (бакалаврським) рівнем (іноземні студенти), 

спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво» – 42 год. 
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Ширіна-Плугатарьова Л.С. 

Доцент факультету Дизайну і мистецтва 

 
Показник активності   Дані підтвердження показника 

4. Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування 

1) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни «Вокальний ансамбль» для студентів галузі 

знань «Культура та мистецтво», Міжнародний гуманітарний 

університет. – Одеса: Фенікс, 2020 р. 1,37 друк. арк. м. Одеса 

Міжнародний гуманітарний університет, 2019 р. 

2) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни «Постановка голосу» для студентів галузі 

знань «Культура та мистецтво», Міжнародний гуманітарний 
університет. – Одеса: Фенікс, 2020 р.1 ,1 друк. арк. м. Одеса 

Міжнародний гуманітарний університет 

3) Навчально-методичні рекомендації до індивідуальної, 

самостійної та практичної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Постановка голосу» для студентів галузі знань «Культура та 

мистецтво» / Укладач: Маслова Ю.В. Одеса: Фенікс, 2020 р. 1,37 

друк. арк. м. Одеса Міжнародний гуманітарний університет, 2019 р 

10. Участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

Гран Прі та Перша премія Міжнародному конкурсі вокалістів м. 

Тулуза, Франція. 

14. Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або 
лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, 

робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або 
лауреатом міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі 

журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в 

Керівництво науковим гуртком «Історія музичного мистецтва», 15 

студентів. 



 

  

Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної 

збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, 

судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу 

19. Діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях 

Член Національної всеукраїнської музичної спілки, з вересня 2019 

р. 

20. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не менше 

п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) із 

зазначенням посади та строку роботи на 

цій посаді 

З 1975 року працювала в Одеському національному академічному 

театрі опери та балету як провідна солістка, а також була 

завідуючою оперною трупою. 

У 1993 році Людмилі Шириною було присвоєно звання народної 

артистки України. 

У 1977 році вона стала лауреатом першої премії (золота медаль) та 

володаркою Гран-Прі Міжнародного конкурсу вокалістів у Тулузі 

(Франція). 

Кавалер ордена княгині Ольги II-го ступеня (1998). 

Гастролювала в таких країнах, як Франція, Бельгія, Фінляндія, 

Канада, Японія, Афганістан, Німеччина, Болгарія, Угорщина, 

США, Ліван, Італія, Іспанія. 
Репертуар: Аїда «Аїда»), Леонора («Трубадур»), Амелія («Бал-

маскарад»), Дездемона («Отелло» Дж.Верді), Туга («Тоска»), Мімі 

(«Богема» Дж.Пуччіні) , Недда («Паяци» Р.Леонкавалло), 

Сантуцци («Сільська честь» П. Масканьї), Ліза («Пікова дама»), 

Іоанна («Орлеанська діва»), Тетяна («Євгеній Онєгін»), Іоланта 

(«Іоланта» П.Чайковського), Оксана («Запорожець за Дунаєм» С. 

Гулака-Артемовського), Наталка («Наталка-Полтавка» М. 

Лисенка), Катерина («Катерина »М.Аркаса), Любка («Семен 

Котко» С. Прокоф'єва). 
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Показник активності   Дані підтвердження показника 

3. Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 

авторського аркуша на кожного 

співавтора) 

Музичний посібник для ДМШ, коледжів мистецтв, естрадних студій 

та ін., видавництво «Олді плюс», м. Херсон. 2020 р. 

4. Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування 

Автор та розробник навчальних методичних комплексів , 

конспектів, лекцій, вказівок до самостійної роботи 

студентів дисциплін: «Сольний спів»(спеціалізація Актор 
музичного театру) 2019; 

 «Вокальний ансамбль»(спеціалізація Актор музичного театру), 

2019; 

 «Вокальний ансамбль» (спеціалізація Артист-вокаліст)2019 р, 

 “Майстерність актора” (спеціалізація Артист-вокаліст)2019 р, 

 Основи сучасної хореографії (спеціалізація Артист-вокаліст) 2019 

р. 

11 Наукове консультування 

підприємств, установ, організацій не 

менше трьох років, що здійснювалося 
на підставі договору із закладом вищої 

освіти (науковою установою) 

2016р., вересень – майстер-клас « Основи виховання естрадного 

співака» (для викладачів ДМШ міста та області) Одеса ОУІК ім 

Данькевича; 
 2016р., листопад – «Обласний методичний семінар для викладачів 

ДМШ та ДШМ Черкаської обл.,м.Умань). 

2017р., листопад - Фахоспрямований майстер-клас для студентів 

обласного музичного училища ім. П.Д.Демуцького», м. Умань, 

Черкаська обл. 

 2018р.,жовтень – семінар – практикум «Секрети Джазу», ДМШ 

№1, м. Одеса. 

 2019р. лютий – майстер- клас «Робота зі стилями на уроках 

джазового вокалу», ДМШ №1, м. Одеса. 

30 січня 2020 “Особливості методики викладання естрадно-

джазового вокалу. “Основи джазової імпровізації” - семінар-
практикум на базі ДМШ №15 (Одеса). 

15. Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II—III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів — членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у 

журі III—IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів — 

членів Національного центру “Мала 

академія наук України” (крім третього 

(освітньо-наукового/освітньо-

творчого) рівня)14) керівництво 

студентом, який зайняв призове місце 

Участь у складі журі XII Всеукраїнського конкурсу молодих 

джазових виконавців пам'яті Р. Кабанченко 2016 р. 



 

на I або ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або 

лауреатом міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі 

журі зазначених мистецьких конкурсів, 

фестивалів); керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 

світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з 

видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, 

судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу 


