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робітник Науково-дослідного інституту кримськотатарської філології, історії і 
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тецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
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СІКоРСЬКА Ірина – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник 
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ристики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член Національної спілки 
композиторів України.

СтоРчАй оксана – кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член На-
ціональної спілки художників України, член Міжнародної ради музеїв (ІСОМ), 
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феСеНКо дарія – кандидат мистецтвознавства, молодший науковий співробітник 
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фетиСов Ілля – мистецтвознавець І категорії відділу музикознавства та етномузико-
логії Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України, керівник фольклорного ансамблю «Божичі».

хАй михайло – доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співро-
бітник відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, 
фольк лористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, член Національ-
ної спілки композиторів України.
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чегУСовА зоя – науковий співробітник відділу образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтв Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат 
Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреат Премії імені Платона 
Білецького, член Національної спілки художників України, президент української 
секції Міжнародної асоціації арт-критиків (АІСА).

ШУлЬгІНА валерія – доктор мистецтвознавства, професор Національної акаде-
мії керівних кадрів культури і мистецтв, член Національної спілки композиторів 
України.

ЮРчеНКо мстислав – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри академічно-
го хорового та інструментального мистецтв Київського національного університету 
культури і мистецтв, лауреат Премії імені М. В. Лисенка, член правління Музич-
ного товариства ім. М. Леонтовича Всеукраїнської національної музичної спілки, 
член Асоціації хорових диригентів Європи «europa cantat» (координатор по Укра-
їні), член Асоціації хорових диригентів Америки (acda).

ЯКовлЄв олександр – доктор культурології, доцент, професор Національної ака-
демії керівних кадрів культури і мистецтв.

ЯКовчУК Надія – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри камер-
ного ансамблю Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

ЯКовчУК олександр – доцент кафедри композиції Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського, композитор, заслужений діяч мистецтв України, 
лауреат Премії імені Миколи Островського, лауреат Премії імені Івана Огієнка, 
лауреат мистецької премії «Київ» імені Артемія Веделя, лауреат міжнародних ком-
позиторських конкурсів у Швейцарії, Бельгії, Німеччині, член Національної спіл-
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