Творчі проєкти, концертні програми кафедри музичного мистецтва
ВП «МФ КНУКіМ»
2016-2020 рр.
1. Концертна програма «Музика єднає нас» студентів кафедри музичного
мистецтва, 4 березня 2016 р., ВП «МФ КНУКіМ»
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1438
2. Концерт студентського народного хору «Тобі наші серця, Україно!»,
присвячений 25-річчю Незалежності України та 45-річчю ВП «МФ КНУКіМ»
07 квітня 2016 р., м. Київ, Будинок вчителя
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1473
3. Ювілейний гала-концерт «Усе моє, все зветься – Україна!», присвячений 45річчю МФ КНУКіМ, 28 квітня 2016 р., Обласний Палац культури
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1375
4. Театралізовано-музичне дійство «Вербові колеса» (спільний проект кафедр
культурології, музичного мистецтва, хореографії), 22 лютого 2017 р., Палац
культури Головного управління Національної поліції в Миколаївській області
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1482
5. Концертна програма «Свято Весни та Краси»: обласний урочистий захід, 07
березня 2017 р., Обласний Палац культури
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1380
6. Концертна програма оркестру народної та популярної музики кафедри
музичного мистецтва на Всеукраїнському фестивалі виконавців на народних
інструментах імені Г. Манілова, 24-26 березня 2017 р., ДМШ № 1 ім. М.
Римського-Корсакова, м. Миколаїв
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1472
7. Концертна програма «Не спи, моє серце…» студентського народного хору до
75-річчя від дня народження та 55-річчя творчої діяльності Шпачинського О.А.,
28 березня 2017 р., Миколаївський академічний український театр драми та
музичної комедії
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1377
8. Концертна програма «Музичний Drive fest» в рамках Всеукраїнського освітньомистецького проекту «Музичний форум» 12 квітня 2017 р., Палац Культури
Головного управління Національної поліції в Миколаївській області
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1475
9. «Популярна класика» - концерт в рамках святкування 80-річчя Миколаївської
обласної філармонії, м. Миколаїв, Лютеранська церква, 19 квітня 2017 р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1527

10. Концертна вокальна програма кафедри музичного мистецтва «Співає весна…»
27 квітня 2017 р., Миколаївський міський палац культури та урочистих подій
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1859
11. Концерт «Ніч музеїв» кафедри музичного мистецтва ВП «МФ КНУКіМ» до
Міжнародного Дня музею, 18 травня 2017 р., Миколаївський обласний
художній музей ім. В. В. Верещагіна
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1443
12. Концертна ансамблева програма «Некласичний концерт класичної гітари» у
рамках Всеукраїнського освітньо-мистецького проекту «Guitar corporation»
(керівники: Сологуб В.Д., Гриненко С.М.) м. Миколаїв, Палац Культури
Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 07 червня
2017р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1519
13. «У ритмах гарного настрою»: естрадний концерт, м. Миколаїв, Миколаївський
академічний художній російський драматичний театр, 09 серпня 2017р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1533
14. «Шедеври світової класики» - концерт м. Миколаїв, Лютеранська церква, 20
серпня 2017 р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1528
15. «Концерт до Дня Незалежності України». Соліст - заслужений діяч мистецтв
України О.Ю. Кедіс, 23 серпня 2017 р., Миколаївська обласна філармонія
http://www.nick-philharmonic.com.ua
16. «Музика кіно»: концерт, м.Миколаїв, Миколаївський академічний художній
російський драматичний театр, 06 вересня 2017 р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1524
17. Концерт «Музика ХХ-го століття». Соліст - заслужений діяч мистецтв
України О.Ю. Кедіс, 17 вересня 2017 р., Миколаївська обласна філармонія.
http://www.nick-philharmonic.com.ua
18. Гала-концерт до 80-річчя Миколаївської обласної філармонії. Естрадно–
симфонічний оркестр МОФ та ВП «МФ КНУКіМ» (керівник, диригент – Латко
В.Б.), квартет «Classic guitar» (керівники: Сологуб В.Д., Гриненко С.М.), соліст
- заслужений діяч мистецтв України О.Ю. Кедіс, м. Миколаїв, Миколаївська
обласна
філармонія,
30
вересня
2017
р.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8182&v=HvCcprj0ICc&feature=e
mb_logo&ab_channel
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1402
http://www.nick-philharmonic.com.ua

19. Концертна програма студентів класу Іванової В. Л. на Творчому вечорі
американського композитора Є. Магаліфа, 28 жовтня 2017 р., м. Дніпро
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1445
20. Концерт камерної музики: фестиваль «Бах і не тільки…» в рамках святкування
80-річчя Миколаївської обласної філармонії, м. Миколаїв, Лютеранська церква,
29 жовтня 2017 р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1549
21. Концертна програма «ІмпреZа» кафедри музичного мистецтва ВП «МФ
КНУКіМ» в рамках Всеукраїнського освітньо-мистецького проєкту «Музичний
форум», ВП «МФ КНУКіМ», 02 листопада 2017 р.
https://old.mfknukim.mk.ua/home-mainmenu-1/news/mfknukim-nova-energiya-57
22. Концерт з циклу «Популярна класика». Соліст - заслужений діяч мистецтв
України О.Ю. Кедіс, 19 листопада 2017 р., Миколаївська обласна філармонія.
http://www.nick-philharmonic.com.ua
23. «Neo-Classical» - концерт популярної музики до 80-річчя Миколаївської
обласної філармонії, м. Миколаїв, Палац культури будівельників, 29 листопада
2017 р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1535
24. Концерт естрадного ансамблю «Art colors band». Соліст - заслужений діяч
мистецтв України О.Ю. Кедіс, 26 листопада 2017 р., Миколаївська обласна
філармонія.
http://www.nick-philharmonic.com.ua
25. Камерний концерт старовинної та духовної музики в рамках святкування 80річчя Миколаївської обласної філармонії, м. Миколаїв, Лютеранська церква, 10
грудня 2017 р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1545
26. Гала-концерт «VIVAT GUITARA!» Міжнародної мистецької акції-фестивалю
гітарного мистецтва 23-25 грудня 2017р., Миколаївська обласна філармонія
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1403
27. Камерний концерт старовинної та духовної музики в рамках святкування 80річчя Миколаївської обласної філармонії, м. Миколаїв, Лютеранська церква, 21
січня 2018 р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1547
28. Концерт «До Дня Краси і Жіночності» естрадно-симфонічного оркестру:
спільний проект Миколаївської обласної філармонії та ВП «МФ КНУКіМ»
(Керівник, диригент – Латко В.Б.) Палац культури будівельників, 3 березня
2018 р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1383

29. Концерт джаз–оркестру ВП «МФ КНУКіМ», присвячений Жіночому Дню 8
березня, ПК «Корабельний». (Керівник, диригент – Латко В.Б.), 06 березня
2018 р.
https://www.facebook.com/100001812292369/videos/2656304031106647
30. Обласний святковий концерт ВП «МФ КНУКіМ» «Краса життя і лірики душі»,
присвячений Міжнародному Жіночому Дню, 07 березня 2018 р., Обласний
Палац культури
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1412
31. Сольний концерт квартету «Classic guitar» (керівники: Сологуб В.Д., Гриненко
С.М.), 11 квітня 2018р., Херсонська обласна філармонія
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1517
32. «Світле свято» - концерт-присвята Христову Воскресінню, дует «Classic Guitar»
у складі: Олійник В., Царикова А., (керівники: Сологуб В.Д., Гриненко С.М.,)
м. Миколаїв, Лютеранська церква, 15 квітня 2018 р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1537
33. Концертна програма естрадно-симфонічного оркестру МОФ та ВП «МФ
КНУКіМ» (керівник, диригент – Латко В.Б.) в рамках Всеукраїнського
відкритого фестивалю-конкурсу виконавців на народних інструментах «Золота
струна»,
19 квітня 2018 р., Миколаївська обласна філармонія
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1863
34. Концертна програма квартету «Classic guitar» (керівники: Сологуб В.Д.,
Гриненко С.М.), 10 травня 2018р, м. Білгород-Дністровський
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1518
35. Сольний концерт квартету «Classic guitar», концертна ансамблева програма
(керівники: Сологуб В.Д., Гриненко С.М.), 11 травня 2018р., м. Чорноморськ
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1520
36. Європейський рекорд «Найбільша кількість гітаристів в одному гітарному
оркестрі»: гітарний флешмоб до Дня Європи за ініціативи ВП «МФ КНУКіМ»,
19 травня 2018 р., площа Обласного палацу культури м. Миколаєва
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1393
37. Концертна програма колективів та солістів кафедри музичного мистецтва
«Сходинками успіху» 15 травня 2018 р., ВП «МФ КНУКіМ»
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1462
38. Концерт ансамблю гітаристів «Classic Guitar» на честь урочистого відкриття
пам’ятника гітари, 21 вересня 2018р., м. Миколаїв
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1526

39. Концерт військового оркестру 406 ОАМБ ВМСУ ЗСУ до Дня української армії
«Армія з народом» 12 грудня 2018 р., Миколаївський академічний художній
російський драматичний театр
https://inshe.tv/nikolaev/2018-12-13/395512/
http://mkpost.info/armiya-s-narodom-v-nikolaeve-voennye/
40. Концертна програма ансамблю «Art – Spiritus» ВП «МФ КНУКіМ» до Другого
етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» (керівник – Шеремет В.В.),
МЗОШ № 22, 05 лютого 2019 р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1861
41. Сольний концерт квартету «Classic Guitar» в рамках XXVI фестивалю камерної
та симфонічної музики «Amadeus», 29 березня 2019р., Херсонська обласна
філармонія
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1525
42. Концертна програма оркестру народної та популярної музики ВП «МФ
КНУКіМ» до відкритого Всеукраїнського фестивалю виконавців на народних
інструментах імені Г. Манілова (диригент оркестру – Шеремет В.В.), ДМШ №1
ім. М. Римського-Корсакова м. Миколаїв, 28-30 березня 2019 р.
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1513
43. Сольний концерт квартету «Classic guitar» (керівники: Сологуб В.Д., Гриненко
С.М.), концертна ансаблева програма, 21 квітня 2019 р., смт Таїрове, Одеса
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1574
44. Звітний концерт «Віншуймо Україну!» ансамблю пісні, музики і танцю
«Сузір’я Миколаїв» ВП «МФ КНУКіМ» 03 квітня 2019 р., Концерт-хол
«Юність»
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1376
45. Концертна програма студентського народного хору на презентації книги,
присвяченої учасникам АТО та ОСС «Ті, що пройшли крізь вогонь» 16 квітня
2019 р., Палац Культури Головного управління Національної поліції в
Миколаївській області
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1421
46. Звітний концерт ансамблю «Bandura Plus»: спільний проєкт ВП «МФ КНУКіМ»
та Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, 18 квітня 2019 р.,
Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1395
47. «Ювілейний концерт», присвячений 10-річчю створення естрадного колективу
МОФ «Art colors band». Естрадно–симфонічний оркестр МОФ та ВП «МФ
КНУКіМ».
(Керівник,
диригент
Латко
В.Б.),
16.05.2019
р.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4069&v=P1QqSKBRXSc&feature
=emb_logo&ab_channel

48. Обласний урочистий концерт до Дня науки та церемонії нагородження
переможців обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області,
21 травня 2019 р., Обласний будинок художньої творчості м. Миколаєва
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1392
49. Сольна концертна програма «Made in Ukraine» квартету «Classic Guitar»
(керівники: Сологуб В.Д., Гриненко С.М.), 30 травня 2019р., Миколаївський
міський палац культури та урочистих подій
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1522
50. «Хіти класичної музики» Концерт камерного оркестру «Ars – Nova» МОФ.
(Диригент
Латко
В.Б.),
05
червня
2019
р.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=z4AR8j3GVWM&feature=e
mb_logo&ab_channel
51. Музично-театралізоване свято «Дорогою Мазепи», присвячене 380-річчю від
дня народження і 310-річниці переправлення гетьмана Івана Мазепи через
лиман у Миколаївській області (сценарист і режисер-постановник Шпачинський
О.А.), 16 червня 2019 р., с. Лимани Вітовського району
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1453
52. Концертний тур в зоні ООС «Марш незалежності» 01 серпня-31 серпня 2019 р.
https://www.youtube.com/watch?v=9HPs5Pn0Sjw
53. «Вечер
премьер»
Концерт
Муніципального
камерного
оркестру.
Миколаївський міський фестиваль сучасної музики академічного напрямку.
Миколаївський клуб композиторів «At libitum» І.І. Івасів «Симфонічний очерк
2014 рік» (Диригент- Латко В.Б.), 02 жовтня 2019 р.
https://www.youtube.com/watch?v=F0a3Pi6wn90&ab_channel
54. Концертна програма «Ніч у театрі»: спільний проєкт МОФ з Миколаївським
російським академічним драматичним театром. Естрадно–симфонічний оркестр
МОФ та ВП «МФ КНУКіМ». (Керівник, диригент, постановник- Латко В.Б.), 31
жовтня 2019 – 01 листопада 2019 р.
https://www.facebook.com/100006466582074/videos/3073922246166631
55. «Різдвяний концерт». Камерний оркестр МОФ «Ars – Nova» (Диригент –
Латко В.Б.), 21 грудня 2019 р.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=580&v=TLmIPiLyKY&feature=emb_logo&ab_channel
56. «Великий Новорічний концерт». Камерний оркестр МОФ «Ars–Nova».
Естрадно–симфонічний оркестр МОФ та ВП «МФ КНУКіМ» (Керівник,
диригент- Латко В.Б.), 28 грудня 2019 р.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=gzwc0XnnCA&feature=emb_logo&ab_channel

57. Сольний концерт квартету «Classic guitar» (керівники: Сологуб В.Д., Гриненко
С.М.), концертна ансамблева програма , 03 лютого 2020 р., м. Кривий Ріг
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1529
58. Сольний концерт квартету «Classic guitar» (керівники: Сологуб В.Д., Гриненко
С.М.), концертна ансамблева програма 13 лютого 2020р., м. Мелітополь
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1530
59. Концерт до Дня всіх закоханих . Естрадно – симфонічний оркестр МОФ та ВП
«МФ КНУКіМ». (Керівник, диригент Латко В.Б.), 15 лютого 2020 р.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4139&v=CmfjQzSz_jQ&feature=e
mb_logo&ab_channel
60. Концертна програма кафедри музичного мистецтва «М&М» 26 лютого 2020 р.,
ВП «МФ КНУКіМ»
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1474
61. Концерт ансамблю «Bandura Plus»: спільний проєкт ВП «МФ КНУКіМ» та
Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв, 04 березня 2020 р.,
Миколаївський міський палац творчості учнів
http://libs.mfknukim.mk.ua/jspui/handle/123456789/1864
62. Концертна програма до Дня Європи. Камерний оркестр МОФ «Ars – Nova».
(Диригент
Латко
В.Б.),
18
травня
2020
р.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2037&v=WoqkAgUvYpA&feature
=emb_logo&ab_channel
63. «Хіти класичної музики». Камерний оркестр МОФ «Ars – Nova» (Диригент –
Латко В.Б.), 10 червня 2020 р.
https://www.facebook.com/100001812292369/videos/4343803842356649
64. Концерт «Вечір української пісні». Соліст - заслужений діяч мистецтв
України О.Ю. Кедіс, 22 липня 2020 р., Миколаївська обласна філармонія
http://www.nick-philharmonic.com.ua
65. Концерт «Вечір романсу». Соліст - заслужений діяч мистецтв України О.Ю.
Кедіс, 5 серпня 2020 р., Миколаївська обласна філармонія.
http://www.nick-philharmonic.com.ua
66. Концерт Ансамблю народних інструментів «Узори». Соліст - заслужений діяч
мистецтв України О.Ю. Кедіс, 12 серпня 2020 року, Миколаївська обласна
філармонія
http://www.nick-philharmonic.com.ua
67. «Концерт до Дня Незалежності України» 24 серпня 2020 р., Соборна площа м.
Миколаїв
https://www.youtube.com/watch?v=gepURBmowBA

