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Соломія Мороз
(Велика Британія)
Флейтистка, композиторка, докторка
філософії з композиції музики, викладачка
Університету Хаддерсфілда (Велика
Британія) та магістерка за спеціальністю
«Електронна музика» Консерваторії
Амстердама. Учасниця мистецького
проєкту «Takt Berlin Artists residency»,
членкиня Канадської спілки композиторів.
Займається пошуками гібридних форм
звуку в електронній та інструментальній

ТЕМА:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КАНАДІ,
ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

музиці, а також у медіамистецтвах.
Вивчає питання розширення музичного
середовища і ролі музиканта в ньому.

ТА НІДЕРЛАНДАХ

Solomiya Moroz
(United Kingdom)
TOPIC: «COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MUSIC
EDUCATION IN CANADA, THE UNITED KINGDOM
AND THE NETHERLANDS»
Solomiya Moroz is a ﬂutist, composer, Doctor of Philosophy in
music composition, teacher of the University of Huddersﬁeld
(United Kingdom) and Master in Live Electronics of
Conservatory of Amsterdam. She is also the participant of art
project «Takt Berlin Artists residency», the member of
Canadian Union of Composers. Solomiya is searching for
hybrid forms of sound
in electronic and instrumental music as well as media arts.
Her work tends to progress towards the expansion
of music speciﬁc medium and the role
of the musicians within it.

МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР «ПОЧАТКОВА
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І

16 : 00-17 : 00

Дебора Мейтленд,
Джемел К.Р. Патріс
(Тринідад і Тобаго)
Дебора Мейтленд – афро-карибська співачка, актриса
і мистецький керівник, має ступінь бакалавра ВестІндського університету і сертифікат кампусу
Лейкшор Хамберського коледжу. Вивчала
поезію, танці і драму у початковій та середній
школі, отримала освіту в галузі театрального
мистецтва. Викладала у початковій школі
мистецтв, а також займалася управлінням
у сфері культури та мистецтва. Є постановником і учасником великої кількості театральних вистав і хорових концертів у Тринідаді і Тобаго та сусідніх Карибських островах.
Джемел К.Р. Патріс – продюсер і мультиінструменталіст з 20-річним досвідом роботи в індустрії
виконавських видів мистецтва в Тринідаді і Тобаго.
Опанував чотири музичні інструменти. Має великий
виконавський досвід співпраці з вітчизняними
професіональними музикантами. Працював
над створенням чисельних альбомів та брав
участь у живих виступах із багатьма регіональними артистами. На даний час є

Deborah Maitland, Jemel K.R.
Patrice (Trinidad and Tobago)
TOPIC: «NATIONAL CIRCUMSTANCES
OF THE CULTURE AND ART EDUCATION IN TRINIDAD AND TOBAGO»

Deborah Maitland is an Afro-Carribean singer,
actress and arts administrator, who holds a Baтринідадського гурту «Ijó».
chelor degree from the University of the West
Indies and a certiﬁcate from Humber College
Перекладачка: Вероніка Григораш
Lakeshore Campus. She studied poetry, dance
and drama in primary and secondary school and went
ТЕМА:
to attain a degree in Theatre Arts. She was an elementary
school teacher, and studied Arts Administration and Cultural
НАЦІОНАЛЬНІ
Management. Deborah has directed and performed in numeОСОБЛИВОСТІ
rous productions and choirs around Trinidad and Tobago
and neighboring Caribbean islands.
КУЛЬТУРИ
Jemel K.R. Patrice is a producer and multi-instrumentalist of 20
ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
years of experience in the performing arts industry in Trinidad and
В ТРИНІДАДІ І ТОБАГО
Tobago. He had mastered the four instruments. He has a huge performing experience with domestic professional musicians. Jemel
worked on the multiple albums and took part in the live performanМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР
ces with many regional artists. He is currently a freelance musi«ПОЧАТКОВА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА
cian and mixing engineer for a local Trinidad-based band “Ijó”.
СЬОГОДЕННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД»
Interpreter: Veronika Hryhorash

музикантом і інженером мікшування

2 ЧЕРВНЯ

І

17 : 15-18 : 15

Юліян Китастий
(США)
Композитор, співак, диригент, бандурист
у третьому поколінні. Був керівником ансамблів бандуристів «Гомін Степів», New York
Bandura Ensemble, засновником авангардного ансамблю Experimental Bandura Trio. Дискографія охоплює старовинну кобзарську
традицію (Songs of Truth), вільну імпровізацію
(Duos London 2001 із Дерек Бейлі) і багато
проєктів у жанрі World Music (етнічна музика).
Співпрацює з Нью-Йоркським експериментальним театром «Яра мистецька група», автор і виконавець музики до вистав «Скіфські
ТЕМА:
камені», «Капітан Джон Сміт їде в Україну»,
МИСТЕЦЬКИЙ ТАБІР «КОБЗАРСЬКА
«Дім=Ev=Home», «1917-2017: Тичина, Жадан
СІЧ» У ЕМЛЕНТОНІ (США):
і Собаки» та ін.
Один із засновників щорічного музичного
ЯК ТВОРИЛАСЯ ТРАДИЦІЯ
табору для молоді «Кобзарська Січ» (1979),
його музичний керівник (1990-2007 рр.). Поза
Yulian Kytasty (USA)
музичною і педагогічною діяльністю – постійTOPIC: «KOBZARS’KA SICH BANDURA
ний інструктор багатьох подібних таборів,
CAMP» IN EMLENTON (USA): HOW
курсів, майстер-класів у Північній і
THE TRADITION WAS BEING CREATED»
Південній Америці, Європі і Австралії.
Yulian Kytasty is a composer, singer, conductor, bandurist
Виховання нових поколінь бандуin a third generation. He was a manager of the bandura
ристів лишається важливим напensembles «Homin Stepiv» («The Noise of Steppes»), New York
рямом його життя до сьогодні.
Bandura Ensemble, founder of avant-garde ensemble «Experimental Bandura Trio». The discography includes the ancient
kobzar tradition («Songs of Truth»), free improvisation (Duos
London 2001 with Dereck Bailey) and many projects in World Music genre. Yulian co-works with New York experimental theatre Yara
Arts Group, he is also an author and performer of music to the performances «Scythian Stones», «Captain John Smith Goes to Ukraine»,
«Дім=Ev=Home», «1917-2017: Tychyna, Zhadan and the Dogs» etc.
Yulian is co-founder of the yearly music camp for youth
«Kobzars’ka Sich» (1979), and its music director (1990-2007 рр.).
Besides the music and teaching activities, he is permanent
instructor of many camps of this kind, courses, master
classes in the North and South America, Europe and
Australia. The upbringing of the new generations of bandura players has still been the important part of his life.
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І

18 : 15-19 : 15

Аліна Кузьма
(Канада)
Вокалістка-бандуристка, арт-менеджерка,
представниця четвертого покоління знаної
родини бандуристів Китастих. Починаючи
з 17-річного віку працювала інструктором
у таборах бандуристів «Кобзарська січ»
(США, штат Пенсильванія) і «Бандура
у Бобрівці» (США, штат Коннектикут).
Виступала з мистецькою групою «Яра»
театру «Ля МаМа» (м. Нью-Йорк, США),
є солісткою фолкгурту «Коріння»
та жіночого ансамблю бандуристів.
Має сертифікат менеджера мистецтв
Хамберського коледжу (м. Торонто, провінція
Онтаріо, Канада). Працює з артистами і організаціями міста Торонто над створенням об’єднуючих
культурних досвідів для людей різних соціальних груп.
Викладає гру та спів на бандурі.
ТЕМА:
МИСТЕЦТВО –
ОБ’ЄДНУЮЧИЙ ЧИННИК
УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ

Alina Kuzma (Canada)
TOPIC: «THE ART IS UNIFYING FACTOR
OF UKRAINIAN COMMUNITY IN CANADA»

Alina Kytasty-Kuzma is a vocalist/bandurist, art
В КАНАДІ
administrator, the representative of forth generation
of the well-known bandurists family Kytasty. Since the
age of 17, she has instructed at «Kobzars’ka Sich Bandura
Camp» (Pennsylvania, USA) and at «Bandura at Bobriwka»
(Connecticut, USA). Alina performed with Yara Arts Group
of LaMaMa theatre (New York City, USA), and has been
the lead singer of Korinya Folk Band and Women’s
Bandurist Ensemble.
Alina holds a certiﬁcate in Arts Management from
Humber College (Toronto, Ontario province, Canada).
She works with Toronto artists and organizations
to create unifying cultural experiences for
people of all walks of life. She teaches
МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР «ПОЧАТКОВА
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА СЬОГОДЕННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД»
bandura and singing.

3 ЧЕРВНЯ

І

15 : 00-16 : 00

Нестор Микитин
(Канада)
Бакалавр образотворчого мистецтва
(Йоркський університет, Торонто), бакалавр
освіти (університет Торонто), магістр
мистецтв (історія мистецтва) (університет
штату Огайо), спеціаліст з відзнакою
образотворчого мистецтва
(Онтарійський Коледж Учителів).
27 років викладає образотворче мистецтво,
графічний дизайн і філософію в середніх
школах Дафферін-Пiл Католицької шкільної
ради. Досліджує питання розрізнення між
модернізмом і постмодернізмом у образотворчому мистецтві, філософії та культурі.

ТЕМА:

Nestor Mykytyn
(Canada)

ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМ НАВЧАННЯ

TOPIC: «REVISION OF THE CURRICULUM OF

ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ІНШИХ

THE VISUAL AND OTHER ARTS EDUCATION

МИСТЕЦТВ У ГРОМАДСЬКО-

IN PUBLIC-FUNDED SECONDARY SCHOOLS:

ФОНДОВИХ СЕРЕДНІХ ШКО-

GOVERNMENT POLICY AND PERSONAL VIEWS.»
Nestor Mykytyn is a Bachelor of ﬁne arts (York
University, Toronto), Bachelor of education
(The University of Toronto), Master of Arts (the art
history) (Ohio State University), Specialist
with Honours of the ﬁne arts (Ontario Teacher's
College). He has been teaching the ﬁne arts, graphic design and philosophy in the secondary schools
of Dufferin-Peel Catholic District School Board
for 27 years. He investigates the issue of
distinction between modernism and
postmodernism in the visual arts,
philosophy and culture.

ЛАХ. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА
І ОСОБИСТІ ПОГЛЯДИ
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3 ЧЕРВНЯ

16 : 00-17 : 00

Парт Пхальке
(Індія)
У сфері початкової освіти працює з 2007 року. Є викладачем
різних фахових напрямів: музики (національний ударний
музичний інструмент табла), іноземних мов (англійська
і маратхі (один з індійських діалектів), загальних
наук та фізичної культури.
У даний час живе на півночі Індії у віддаленому районі Гімалаїв (штат Хімачал-Прадеш)
та займається місіонерською діяльністю
(допомагає місцевим учням навчатися
під час пандемії).
Перекладачка: Вероніка Григораш

Parth Phalke (India)
TOPIC: «THE ART EDUCATION IN INDIA:
TRADITIONS AND MODERNITY»
Parth Phalke works in primary education from
2007. He is a teacher of various ﬁelds of study: music (the national instrument tabla), foreign languages
(English and Marathi (one of the Indian dialects)

ТЕМА:
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ІНДІЇ:
ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

common sciences and physical culture. Nowadays he
lives in the North of India in the remote Himalayan
region (Himachal-Pradesh state) and is engaged
in missionary work (he helps the local students
to study during the pandemic)
Interpreter: Veronika Hryhorash
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3 ЧЕРВНЯ

І

17 : 15-18 : 15

Ганна Вейц
(Норвегія)
Скрипалька (виконавиця та викладачка)
родом з України, яка живе та працює в Норвегії.
Закінчила Національну музичну академію
України імені П.І. Чайковського, продовжила
навчання у Литві, а потім у Норвегії. Має два
магістерських дипломи з виконавського
мистецтва за спеціалізацією «Скрипка»:
один – Литовської національної академії
музики і театру (м. Вільнюс, Литва), другий –
Музичної академії Гріга (м. Берген, Норвегія).
Наразі навчається на післядипломній
програмі та викладає у приватній і державній

ТЕМА:

музичних школах. Активно концертує: грає

ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОЇ

в оркестрі Opera Bergen та фортепіанному тріо.

МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ
У ПРИВАТНИХ ТА ДЕРЖАВНИХ
МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ НОРВЕГІЇ

Hanna Veits
(Norway)

TOPIC: «THE FEATURES OF PRIMARY
MUSIC EDUCATION IN PRIVATE AND PUBLIC
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF NORWAY»
Hanna Weitz is a violinist (performer and teacher)
born in Ukraine, that lives and works in Norway. She
graduated from Pyotr Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, continued studying in Lithuania, and then –
in Norway. She has two master degrees of the performing
arts in the ﬁeld of violin: the ﬁrst one from the Lithuanian
National Academy of Music and Theatre (Vilnius, Lithuania),
and the second one is from the Grieg Academy
(Bergen, Norway). Nowadays Hanna
is studying under the postgraduate program in
the private and public music school. She is
actively giving concerts, playing in
the Opera Bergen Orchestra and
МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР «ПОЧАТКОВА
in the piano trio.
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА СЬОГОДЕННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД»

3 ЧЕРВНЯ

І

18 : 15-19 : 15

Софія Огородник
(США)
Художниця, мистецтвознавиця, писанкарка,
викладачка образотворчого мистецтва.
Викладала у Львівській художній школі
імені Олекси Новаківського (2001-2011 рр.).
Засновниця власної творчої студії у Львові
(2011-2014 рр.). З 2018 по 2020 роки викладала в мистецькій школі Imaginook
(Каліфорнія, США). Ініціаторка декількох
благочинних творчих проєктів у середовищі
української громади у передмістях Сан-Франциско.
На даний час викладає образотворче мистецтво в українській
школі імені Св. Княгині Ольги (м. Сан-Франциско, США).

ТЕМА:

МЕЖІ ТВОРЧОЇ СВОБОДИ ДИТИНИ
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ТА ПРИВАТНОЇ
ОСВІТИ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Soﬁya Ohorodnyk
(USA)
TOPIC: «LIMITS OF CREATIVE FREEDOM I

ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
В УКРАЇНІ ТА США

N THE SYSTEM OF THE PUBLIC AND PRIVATE
EDUCATION. COMPARATIVE ANALYSIS
OF THE TEACHING EXPERIENCE OF FINE ARTS
IN UKRAINE AND THE USA»
Soﬁya Ohorodnyk is an artist, art expert, pysanka
maker, and the teacher of ﬁne art. She teached
in Oleksa Novakivs’ky Art School in Lviv (2001 - 2011).
She is also a founder of her own art studio in Lviv
(2011-2014). From 2018 to 2020 Soﬁya taught
in art school Imaginook (California, USA). She is
a promoter of several charitable projects among
the Ukrainian community on the outskirts
of San Francisco. Nowadays she is
teaching ﬁne arts in St. Princess
Olga Ukraininan School
МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР «ПОЧАТКОВА
(San Francisco, USA).
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА СЬОГОДЕННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД»
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