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У низці мистецьких подій першого семестру 2015–2016 
навчального року „Дні німецької музикиˮ, які пройшли з 26 
по 29 жовтня у рамках Міжнародного фестивалю музичного 
мистецтва „Музика без межˮ, являють основне творче звер-
шення консерваторської осені. Нові імена знаних музикантів 
та вже знайомі творчі постаті полонили серця меломанів з 
Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська, За-
поріжжя, Кіровограду та інших місць центрального регіону 
України. 

Вже традиційно, перший акорд фестивалю пролунав у 
виконанні студентів консерваторії. Звучала академічна увер-
тюра „Фестивальˮ Й. Брамса у виконанні однойменного мо-
лодіжного симфонічного оркестру. Диригент, заслужений 
діяч мистецтв України Дмитро Логвин, з притаманною йому 
аскетичною характерністю диригентських жестів, емоційно 
відкрито та натхненно представив музику німецького роман-
тика на мотиви численних студентських пісень та гімнів. 
Далі слухачі насолодилися шедеврами німецької фортепі-
анної музики – п’ятий, королівський концерт Л. Бетховена 
Es-dur по праву можна назвати квінтесенцією творчого до-
робку представника Віденської симфонічної школи у жанрі 
сольного концерту. Твір прозвучав у виконанні лауреата між-
народних конкурсів, піаністки з Грузії Тамар Берая. Фортепі-
анний шедевр творчості Й. Брамса – концерт № 1 d-moll емо-

ційно розлого прозвучав у виконанні професора Вищої школи 
музики, театру та медіа в Ганновері, лауреата міжнародного 
конкурсу ім. А. Рубінштейна Ігоря Четуєва. Щільність факту-
ри викладення сольної партії майстерно виділялась оркестро-
вим супроводом, що засвідчувало позитивну динаміку зрос-
тання мистецтва акомпанементу молодіжного симфонічного 
оркестру „Festivalˮ.  

Денний концерт другого дня фестивалю означився тво-
рами камерної музики Л. Бетховена. Виступ струнного квар-
тету „D_ARTˮ, у складі викладачів консерваторії М. Ємець 
(скрипка), М. Обмелько (скрипка), М. Ємець (альт) та О. Лу-
ценко (віолончель), подарував публіці струнний квартет 
№ 2, ор. 18; а у виконанні О. Кутакової (скрипка), А. Гречко 
(альт), Р. Фролова (віолончель), О. Мурашкіна (контрабас), 
Д. Недужко (валторна), В. Тітара (фагот) та Т. Скрипнікова 
(кларнет) слухачі почули рідко виконуваний бетховенський  
Септет, ор. 20. 

Продовжив музичний марафон вечірній концерт з творів 
сольної фортепіанної музики. Зі сцени великої концертної 
зали консерваторії ім. М. Глінки звучали 15 варіацій з фугою 
Л. Бетховена, „Картинки з виставкиˮ М. Мусоргського, музи-
ка І. Альбеніса, М. де Фалья. Досконалу майстерність воло-
діння фортепіано в представлені різноманітної художньо-об-

разної змістовності слухачам дарували піаністи Тамар Берая 
та Ігор Четуєв.  

У завершені першої частини міжнародного свята музики 
відбулась зустріч з вже відомою дніпропетровським мелома-
нам співачкою, солісткою Штутгартського оперного театру 
Юттою-Марією Бьонерт (сопрано). В ансамблі з піаністкою 
Тетяною Корсунською, яка є професором Вищої школи мис-
тецтв у Берні, відома співачка виконала шедеври німецької 
камерно-вокальної музики. Твори Ф. Шуберта, Р. Шумана 
та інших німецьких композиторів насолодили поціновувачів 
романтичного вокального мистецтва. 

Завершуючи жовтневу „Музику без межˮ примадонна 
оперної сцени передала символічну естафету не менш відо-
мому німецькому виконавцю, лауреату численних міжнарод-
них конкурсів, професору Вищої школи музики у Бремені, 
трубачу Отто Заутеру, який продовжив фестивальний мара-
фон з 11 по 13 листопада 2015 року. Всесвітньо відомий му-
зикант виконав сольний концерт з творів для труби компози-
торів епохи бароко у великій залі консерваторії, провів низку 
майстер-класів зі студентами та здійснив ряд творчих зустрі-
чей з викладачами кафедри „Оркестрові духові інструментиˮ 
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. Тамар Берая та Ігор Четуєв 

Тетяна Корсунська та Ютта-Марія Бьонерт

„ Д Н І  Н І М Е Ц Ь К О Ї  М У З И К И
Н А  М І Ж Н А Р О Д Н О М У  Ф Е С Т И В А Л І  „ М У З И К А  Б Е З  М Е Ж " 

Струнний квартет „D_ARTˮ

Майстер-клас, як одна з форм професійного навчального 
процесу, доволі відоме явище на сучасному етапі розвитку 
вітчизняної педагогіки. Та в ряді його здавалось би знаних 
характеристик щодо проведення освітнього процесу, а саме 
мінімальній увазі виконавсько-технологічним особливостям 
гри на інструменті й максимальному заглиблені у сферу ін-
терпретації музичних творів, зустрічаються майстер-класи 
які з упевненістю можна означити як такі що підлягають 
виключенню з вже сформованих правил. До таких незви-
чайних, як то кажуть неформатних майстер-класів, можна 
віднести заняття з професором Вищої школи мистецтв міста 
Бремена, трубачем Отто Заутером.  

З 11 по 13 листопада 2015 року всесвітньо відомий му-
зикант з Німеччини, завітавши до Дніпропетровська, провів 
понад 20 відкритих занять зі студентами не лише Дніпропе-
тровської консерваторії ім. М. Глінки, але й з вихованцями 
вищих музичних навчальних закладів міст Києва, Харкова, 
Львова, Кривого Рогу, Хмельницького, Тернополя. Безумов-
но, така географія учасників та кількість виконавців-студен-
тів, а також присутність на заняттях провідних вітчизняних 
викладачів з класу труби, дозволяють казати про визначення 
форми заходу як „Школи Отто Заутераˮ. 

Молоді трубачі мали рідкісну нагоду відвертого спілку-
вання про найскладніші та, нажаль, малодосліджені сучас-
ною наукою питання довершеного виконання звуків верх-

Ш К О Л А  О Т Т О  З А У Т Е Р А

Любовью ненависть превозмоги! Люби и познавай, любя! 
И ты увидишь всё как бы впервые; Себя увидишь впереди себя.

Эдуард Балашов

нього регістру, максимальної витримки губного апарату та 
загального психофізіологічного стану виконавців на мідних 
академічних духових інструментах під час професійної кон-
цертно-виконавської діяльності. 

Отто Заутер, приділяючи максимальну увагу тиску пові-
тряного стовпа, знаходив у студентів взаємозв’язок дихання 
з роботою губних м’язів. Відомий викладач та виконавець 
поставав у заняттях з молоддю своєрідним діагностиком тех-
нологічних проблем. Музикант давав поради як з питань по-
становки верхньої та нижньої губ, гортані, дихання, так й з 
системи конкретних вправ відповідно до кожного студента. 

У завершенні перебування в Дніпропетровську зірка сві-
тової еліти трубачів-професіоналів Отто Заутер подарував 
численним шанувальникам концертний виступ з Дніпропе-
тровським камерним оркестром „Пори рокуˮ (диригент, за-
служений діяч мистецтв України Дмитро Логвин), виконавши 
концерти для труби композиторів епохи бароко – Г. Телемана 
та Й. Мольтера. 

Резонанс гри та майстер-класів від Отто Заутера буде ще 
довго лунати у почуттях багатьох молодих виконавців на ду-
хових академічних інструментах та плекати надію на подаль-
ші особисті творчі звершення та злети.  

В.В. Громченко,
проректор з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри „Оркестрові інструменти”        

Отто Заутер
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П Р Е М Ь Е Р А  Р Е К В И Е М А  А . Г .  Ш Н И Т К Е

Поездка во Францию духового оркестра Днепропетров-
ской консерватории им. М. Глинки – звучит как что-то невоз-
можное! Но да, такое бывает! Это реальность, новая ступень, 
новый уровень для нашей консерватории. 

Когда саксофонист, ректор консерватории города Вексан 
Флоран Монфорт предложил этот проект, все были удивлены 
и благодарны. Казалось, этого уже было достаточно, слова 
ласкали слух и практически никто не верил, что сказка мо-
жет стать былью. Но Всевышний распорядился иначе. Он 
расположил сердца начальств: Ю.М. Новикова, Ф. Монфор-
та, И.О. Грузина, а также представителей муниципалитета 
города Вексан и мы начали организацию. На каждом шагу 
нас сопровождали чудеса и горел зеленый свет.  

Мы удивительно быстро получили визы на группу более 
40 человек, всего за каких-то 3 дня! 

За короткий период времени духовой оркестр подготовил 
2 программы. Все: руководители, администрация, дириже-
ры, оркестранты приложили максимум усилий, действовали 
как единый организм, проявили трудолюбие и настойчи-
вость. Духовой оркестр начал репетиции 17 августа и репе-
тировал 5 раз в неделю; учили партии все вместе, по группам 
и каждый в отдельности. И вот, 24 сентября 2015 года мы 
выехали навстречу приключениям. 

Эта поездка сопровождалась разными эмоциями (мы все 
отлично понимаем, что музыка без диссонансов слишком 
скучна), но все-таки, преобладали мажорные тональности, 
восторг, радость, благодарность. 

Париж встретил нас хорошей погодой и большими воз-
можностями. Мы побывали во всемирно известной Париж-
ской национальной консерватории музыки и танца и даже 
попали на концерт студентов, который проводится еже-
дневно на большом перерыве. В тот день это был джаз-бенд 
малый состав во дворе консерватории. С восторгом мы на-
блюдали за процессом творческого горения, музыцирования 
французских студентов: преподаватели и их воспитанники, 
сидя, стоя на солнышке, пили кофе и счастливо слушали от-
менный джаз. Сразу мы перенесли этот макет и на нашу кон-
серваторию… Будет очень интересно попробовать…

Свои двери открыл для нас музей музыки. 5 этажей ин-
струментов разных времен и народов. Можно было услы-
шать звучание каждого инструмента, узнать его историче-
ское происхождение, строение. Только на один этот музей 
понадобилось бы не меньше недели! 

Наши концерты прошли на „Ураˮ! Публика с интересом 
и восторгом воспринимала украинскую музыку. Оркестр, 

солисты: Юрий  Бедник, Галина Охотник, Анастасия Федо-
ренко, Флоран Монфорт и тем более наш любимый дирижер 
Игорь Олегович Грузин выложились на 100% и получили 
большую эмоциональную отдачу. Мы открыли для себя са-
мую благодарную публику, говорят, их невозможно обма-
нуть. Их оценка и похвала стали для нас отправной точкой 
и вдохновением. Как вы думаете кто это? Это дети! Простые 
маленькие дети! 6-12 лет. Для них мы исполнили саундтре-
ки к кино- и мультфильмам. Они смотрели киноряд и слу-
шали нас, пританцовывая, подпевая, и старались не шуметь. 
По окончании концерта они  взорвались аплодисментами, 
кричалками, визгами и писками. Мы 2 раза играли на бис. 
А после месье Флоран знакомил детей с инструментами, и 
каждый представитель сыграл небольшой отрывочек произ-
ведения, дабы детям запомнилось звучание инструментов. И 
это был еще один сюрприз! Все студенты были на высоте. Я 
расплывалась в улыбке от удовольствия и все повторяла про 
себя: „Какие молодцы!”. Я уверена, что они влюбили в себя 
этих маленьких людей и кто-то из них, а может и все начнут 
заниматься музыкой. Позже мы увидели, что эти дети при-
вели своих родителей на вечерний концерт. Эти ребятишки 
оставили глубокий след в наших сердцах. В наших головах 

начали рождаться идеи, проекты, которые возможно органи-
зовать в Украине, в нашем родном Днепропетровске. У нас 
есть все шансы на успех!

Самое главное, что произошло с нами в этой поездке: 
расширились наши пределы и сердца, мы стали друг другу 
ближе и родней, мы были, не побоюсь этого слова, семьей; 
зародились новые креативные идеи. Все наполнились энту-
зиазмом, решимостью в первую очередь измениться самим и 
потом изменить всё вокруг себя в лучшую сторону, ведь база, 
фундамент и возможности у нас есть! Мудрое руководство у 
нас тоже есть! Большая благодарность Юрию Михайловичу 
Новикову и Флорану Монфорту, которые, рискнули и пода-
рили нам такую грандиозную возможность. Да благословит 
их Господь на всё новые свершения добра через музыкаль-
ное искусство и культуру в целом!    

Напоследок, я хотела бы сказать Вам, дорогие читатели: 
Не бойтесь! Не бойтесь экспериментировать! Не бойтесь 
трудностей, не бойтесь открывать новые горизонты и будьте 
за всё благодарны! Идите по жизни радостно и смело! Да 
благословит вас Свет и сохранит во всём. Да призрит на вас 
Любовь ясным лицеем Своим и помилует! Да обратит Ми-
лость лицо свое на вас и подарит всем нам мир!

Катерина Твердохлеб,
студентка ІV курса кафедры „Оркестровые инструментыˮ       

„Мы благодарны искусству за то,
что оно непрерывно рассказывает
что-то о мире и о человеке, чего
логически сформулировать невозможно…”

Альфред Шнитке

Без музыки Альфреда Шнитке невозможно объективно представить музыкальное ис-
кусство второй половины ХХ века. Он создал свой уникальный, самобытный музыкаль-
ный мир. Мир, в котором каждое новое произведение становилось настоящим открытием.

„Музыка мною не пишется, а улавливается”, „У меня есть ощущение, что некоторые 
идеи мне были как бы подарены свыше – они не от меня…” – в этих словах Альфреда 
Гарриевича прослеживается его ощущение роли композитора не как самостоятельного 
творца, а скорее как „проводника” музыкальных идей, уже существующих в мирозда-
нии, идей, которые он стремится лишь записать и воссоздать в своих опусах. Понима-
ние творчества, как процесса, руководимого высшими силами, необычайная духовность 
и философский склад ума композитора, ощущение им мира как пространства, в котором 
происходит бесконечная борьба дьявола с Богом, осознание и преодоление человеком соб-

ственной греховности – все это отразилось во многих произведениях А. Шнитке. Не ис-
ключением стала и одна из крупнейших работ композитора в хоровом жанре – Реквием.

Созданный в 1975 году, Реквием потрясает новым подходом к запечатлению вечной 
темы Жизни и Смерти. Импульсом к созданию мессы стала смерть матери композитора, 
что отразилось в присутствии глубокой скорби, боли и откровения большинства частей 
произведения. Вместе с тем, Реквием создавался и как музыка к пьесе по драме Ф. Шил-
лера „Дон Карлос”, что объясняет особую эмоциональную насыщенность, яркость, ре-
льефность, контрастность музыкального материала, требующую от слушателя большой 
интеллектуальной и духовной отдачи. Исполнительский состав Реквиема чрезвычайно 
своеобразен. Помимо традиционного органа и хора, в заупокойной мессе Шнитке звучат 
рояль, челеста, труба, тромбон, электро-гитара и бас-гитара, ударные инструменты. Не-
обычен и состав солистов – три сопрано, альт, тенор. 

Начало декабря ознаменовалось сразу двумя премьерами Реквиема в г. Днепропетров-
ске: 2 декабря произведение прозвучало в Доме органной и камерной музыки, 10 дека-
бря премьера состоялась на сцене Днепропетровской консерватории им. М. Глинки. По 
окончании концерта многие слушатели (от юных школьников до пожилых меломанов) 
утверждали, что открыли для себя музыкальный мир Альфреда Шнитке, ощутили не-

вероятный звуковой магнетизм и глубокое художественное 
потрясение. 

Состав исполнителей: Хор Днепропетровской консер-
ватории им. М. Глинки (художественный руководитель – 
Юлия Иванова, хормейстер – Тарас Хмылюк), солисты – 
Ольга Синякова (сопрано), Галина Охотник (сопрано), 
Марианна Рябошлык (сопрано), Николай Ефименко (тенор), 
орган – Заслуженная артистка Украины Надежда Юрийчук, 
фортепиано – Дмитрий Чигрин, труба – Станислав Иванов, 
тромбон – Александр Самарин, бас-гитара – Максим Коло-
туша, электро-гитара – Петр Юрич, челеста – Александр 
Белоусов, ударные инструменты – Алеся Чернобай, Дарья 
Булгак, Дарья Резник, Юрий Трачук, Валерий Лубенец. 

Работа исполнителей над Реквиемом А. Шнитке длилась 
три месяца. Она открывала новые музыкальные горизонты, 
была захватывающей, интересной, заставляла взглянуть 
внутрь себя и – главное – она удивительно соответствовала 
мироощущению современного человека, который в беско-
нечном хаосе, смятении чувств, суете так жадно ищет ду-
шевного покоя, чистоты и гармонии…

Ю.Ю. Иванова,
кандидат искусствоведения,

преподаватель кафедры „Хоровое дирижирование”

Т В О Р Ч Е  З В Е Р Ш Е Н Н Я

М І Ж Н А Р О Д Н І  З В ’ Я З К И
М Е Ч Т Ы  С Б Ы В А Ю Т С Я !
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К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я А К Т У А Л Ь Н О

Н А У К О В І  П Е Р С П Е К Т И В И

Т О В А Р И С Т В У 
і м .  Ф .  Ш О П Е Н А 
В  У К Р А Ї Н І  –  2 5 !
16 – 18 грудня 2015 року в рамках Міжнародного фес-

тивалю музичного мистецтва „Музика без меж” відбулись 
урочистості з нагоди 25-річчя Товариства ім. Ф. Шопена в 
Україні. Ювілейна дата, чверть століття, насамперед, це 
можливість осягнути пройдений шлях, створити історичну 
амплітуду часу та неодмінно відчути мить щастя у поєд-
нанні минулого й хвилини теперішнього, свідомо досягну-
того буття. Та коли пам’ять торкається булого – відкрива-
ються надзвичайні події попереднього часу, які по праву 
можуть вказувати на визначення що найменше мистецько-
го подвигу, звершення. 

Так, усвідомлюючи період заснування у Дніпропетров-
ську Товариства ім. Ф. Шопена (1990) не перестаєш дивува-
тись, як у час розпаду великої держави (знищення СРСР), 
зміни ідеології для мільйонів людей, відбулось заснування 

єдиного в Україні об’єднання поціновувачів музики видат-
ного польського композитора Фредеріка Шопена. Зберегти, 
не розплескати надбання музичної культури краю було, в ті 
далекі часи, першочергове завдання шопенівської громади. 
Відтак, з’явились численні концерти, конкурси, майстер-
класи, форуми, конференції в яких кількість учасників ак-
тивно збільшувалась з року в рік. 

З часом, за наполегливої роботи членів товариства та 
його натхненного керівника Наталії Іванівни Воробйової, 
до Дніпропетровська почали приїздити відомі музиканти-
піаністи з різних міст України та Польщі. Ця традиція була 
збережена й у ювілейний 25-й творчий марафон Товариства 
ім. Ф. Шопена в Україні.   

Перший святковий день подарував зустріч з відомим 
польським піаністом, лауреатом численних міжнародних 
конкурсів Кшиштофом Ксьонжеком (місто Краків). Концерт 

у двох відділеннях розкрив перед слухачами якомога шир-
шу жанрову палітру творчості Ф. Шопена. Прозвучали Нок-
тюрн fis-moll op. 48, Скерцо h-moll op. 20, 4 Мазурки ор. 7, 
Вальс As-dur op. 42, Полонез fis-moll op. 44, Прелюд cis-moll 
ор. 45, Мазурки op. 50, Соната h-moll. Піаніст створив кольо-
рову гамму почуттів, з контрастним розквітом емоцій від-
повідного жанру засобами вокалізації фортепіанної техніки 
звуковедення. 

Другий день позначився виконанням чотирьох фортепі-
анних балад Ф. Шопена в інтерпретації лауреата, володаря 
гран-прі та золотої медалі фестивалю ім. Ф. Шопена, викла-
дача Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Гліба 
Адлуцького. У розкритті змісту творів виконавець доволі 
вдало й дозовано влучно вдавався до декламаційного ха-
рактеру фортепіанного туше, з динамічною розлогістю 
будував структуру музичних фраз та з емоційною довер-
шеністю підкреслював фінальні акорди кожної композиції. 

Концерт урочистого закриття форуму представив 
мистецтво різних за віком піаністів-лауреатів фестивалю 
ім. Ф. Шопена, об’єднаних творчістю шопенівського това-
риства як у минулі роки, так й у часи сьогодення. Піаніс-
ти Сергій Карпенко, Кирило Чинчевой, Дмитро Таванець, 
Олександра Зайцева, Артем Терещенко, Галина Маленко, 
а також академічний симфонічний оркестр Дніпропетров-
ської філармонії ім. Л.Б. Когана (диригент Наталія По-
номарчук) створили неперевершену атмосферу насолоди 
фортепіанними шедеврами Фредеріка Шопена – Концерт 
№ 1 f-moll для фортепіано з оркестром, Рондо C-dur для 2-х 
фортепіано, Етюд № 4 cis-moll op. 10 та інші твори видатно-
го польського композитора.   

В.В. Громченко,
проректор з наукової роботи,

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Оркестрові інструменти”

В І Т А Є М О !

Історія проведення міжвузівських науково-практичних студентських конференцій у Дні-
пропетровській консерваторії ім. М. Глінки налічує вже дев’ять творчо означених диспутів 
як молодих науковців, так й, безумовно, їхніх наукових керівників, адже, підкреслимо, що 
за кожним виступом-доповіддю чітко простежуються риси викладачів-керівників юних до-
слідників. Цей доленосний рубіж, означений вектором у напрямку десятої конференції являє 
найцінніший період в усвідомленні набутого та окресленні перспектив для майбутнього юві-
лейного свята наукових розвідок та цікавих відкриттів.  

Двадцять виступів молодих вчених, які вже увійшли в перегорнуту сторінку дев’ятого 
міжвузівського науково-практичного зібрання (19 – 20 листопада 2015 р.), засвідчили вагомий 
науково-дослідницький потенціал, кажучи простіше, непідробне бажання у практичному 
відкритті нових обріїв музичного мистецтва. Заявлена тема „дев’ятоїˮ – „Проблеми синтезу 
мистецтв у художній культурі ,ˮ з максимальним контрастом поєднала у цьогорічному дис-
путі доповіді зі сфери методики музичної педагогіки – вихованці Київського університету 
ім. Б. Грінченка А. Печерська, А. Коваль, Г. Стахурська, А. Іванова (керівники О.М. Олексюк, 
Ю.В. Мережко) та студентка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 
О. Винокурова (керівник Ю.В. Мережко); царини професійного музично-виконавського мис-

тецтва – студенти Дніпро-
петровської консерваторії 
ім. М. Глінки Г. Михальцова, 
Б. Цоркан, К. Полудніцина 
(керівник Н.В. Башмако-
ва), С. Яковенко (керівник 
А.А. Тулянцев), І. Селищев; 
проблем теорії музичного 
жанру – Ю. Куса (керівник 
М.І. Варакута), Г. Савонюк, 
М. Наливайко (керівник 
С.А. Щітова), А. Шевчук 
(керівник В.І. Скуратов-
ський); питань музичної 
семантики та синтезу мис-
тецтв – О. Хотюн (керівник 
Т.М. Семеряга), Р. Коваленко, 
П. Ніяка, С. Рижкова (керів-

ник В.І. Скуратовський), Т. Румянцева, К. Яблокова (керівник Л.В. Гонтова). 
Яскравою особливістю конференції постала презентація навчальних посібників з музич-

ної літератури „Тести в зображенняхˮ кандидата мистецтвознавства, завідуючого відділом 
музично-теоретичних дисциплін Костянтинівської школи мистецтв А.М. Утіної. Приємно 
усвідомлювати, що у далекому 2009 році, будучи студенткою Донецької музичної академії 
ім. С.С. Прокоф’єва, Анна Утіна приймала участь у ІІІ Міжвузівській науково-практичній сту-
дентській конференції „Феномен виконавства: проблеми сучасності ,ˮ яка проходила у Дніпро-
петровській консерваторії ім. М. Глінки. 

Попереду десятий ювілейний науково-практичний марафон, який долаючи численні ор-
ганізаційні перешкоди повинен зберегти основну мету заходу – залучення до науково-дослід-
ницької діяльності якомога більшої частини студентської молоді, адже допитливість, здатність 
до аналітичного мислення, неформального аналізу оточуючої практичної дійсності створює 
фундамент для народження неповторного, яскраво індивідуального митця-особистості.  

В.В. Громченко,
проректор з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри „Оркестрові інструменти”

27 октября 2015 года в большом зале Днепропетровской консерватории им. М. Глинки 
в рамках фестиваля „Музыка без границ” состоялся концерт камерной музыки Л. Бетхо-
вена. Прозвучало редко исполняемое произведение выдающегося немецкого композитора 
Септет Es-dur, ор. 20 в исполнении О. Кутаковой (скрипка), А. Гречка (альт), Р. Фролова (ви-
олончель), О. Мурашкина (контрабас), Д. Недужка (валторна), В. Титаря (фагот), Т. Скрип-
никова (кларнет). 

С первых тактов музыка увлекла зрителя своей насыщенностью, динамическими кон-
трастами, полнотой эмоций. Слушая септет, нельзя не отметить насколько развиты в твор-
честве Л. Бетховена колористические приёмы, которые в свою очередь никогда не занимают 
господствующее положение, никогда не подавляют общую звуковую концепцию. Штрихо-
вое разнообразие тем, тембровые переклички между голосами, чередование прозрачности 
и плотности фактуры увлекают слушателя, делая исполнение „на одном дыхании”. 

„Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты”, – говорил Л. Бетховен. 
Действительно, слушая эту музыку не перестаёшь удивляться, как в настолько лаконич-
ных темах показана и душевная теплота, любовь, страдание, упорство воли и в тоже время 
громадный заряд энергии, способный вселить в каждого веру в непобедимость человече-
ского духа? 

Исполнители проявили мастерство в трактовке стиля, эмоционального наполнения 
произведения. Каждый инструмент звучал индивидуально по тембру, звуковой окраске, но 
в тоже время естественно вливался в общую канву ансамбля. 

Септет отличается ясностью и рациональностью мышления, стройностью формы и 
великолепным равновесием между частями. Исполнителям удалось донести, как через 
призму возвышенного и глубокого интеллекта преломляется жизнь во всём её разнообра-
зии – бурная страсть и отрешённая мечтательность, театральная патетика и лирическая 
исповедь … 

Бетховенский шедевр покорил своим жизнеутверждающим, светлым началом и неис-
сякаемыми идеями великого искусства.  

Маргарита Емец,
преподаватель кафедры „Оркестровые инструменты” 

Н Е З А Б В Е Н Н Ы Й  Ш Е Д Е В Р

Наталія Іванівна Воробйова 

Олена Хотюн
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Н А У К О В О - Т В О Р Ч І  Д І А Л О Г И

П О Г Р У Ж Е Н И Е …  В  Г А Р М О Н И Ю
Можно ли получить удовольствие от знания того, что в музыке звучит определенный 

средневековый лад или тональность, не похожая сама на себя. Многие музыканты, к сожале-
нию, дадут отрицательный ответ. А уж разбираться в тонкостях стилевого анализа гармонии 
и вовсе сочтут лишним занятием.

„Примирениеˮ скептиков стилевого анализа гармонии с самой гармонией могло бы уже 
давно состояться, даже из уважения к ее почтенному возрасту в музыке. Ведь ее тысячелет-
няя история доказала, что гармония – суть музыки, ее сердце, которое запускается челове-
ческими смыслами. 

Днепропетровской консерватории им. М. Глинки представился уникальный шанс услы-
шать историю гармонии как глубинную сущность музыки, подлинную тайну, над которой 
задумывались самые блестящие умы. Пять дней (23–27.11.2015) в наших стенах проходил 
мастер-класс „Школа стилевой гармонииˮ доцента Московской консерватории Григория 
Лыжова, представителя блестящей научной школы Ю.Н. Холопова.  

Точное и ясное представление элементов той или иной гармонической системы, которая 
складывалась в разные эпохи (от средневековья до ХХ века), было дано Григорием Иванови-
чем в тщательно выстроенном и отобранном теоретическом материале. Участники то погру-
жались в изящные рассуждения о состояниях тональности, то с удивлением обнаруживали в 
знакомой музыке нечто ранее незамеченное, например диссонантные ряды или строгие про-
порции. Даже самые сложные термины теоретической науки начинали звучать для многих 
как самая высокая поэзия. 

И происходило это не только потому, что рядом со строгими аргументами возникали 
вдохновенные отступления в область литературы, философии, истории искусства и просто 
остроумного комментария. Главное, что теоретическая мысль о гармонии предстала в му-
зыкальном звучании, в игре Григория Ивановича, в его тонком детальном анализе самых 
различных произведений. Скорее, это уже и не анализ, а то, что можно было бы назвать 
полноценным общением со скрытым миром произведения. Слушатели получали интерес-
нейшие слуховые задания, и таким образом глядя в ноты на экране, могли тут же убедиться 
в точности и корректности теоретических выводов.

Мастер-класс Григория Лыжова – экстраординарное событие для Днепропетровска, 
мощный стимул для профессионального роста и творческого общения. Кафедра истории 
и теории музыки, на базе который был проведен мастер-класс, надеется на продолжение 
встреч с прекрасным ученым, музыкантом и выражает огромную благодарность ректору 
консерватории Юрию Михайловичу Новикову за предоставленную возможность. 

Перефразируя известное высказывание теоретика эпохи Возрождения Дж. Царлино, ска-
жем: „Тот, кто не получает удовольствия от гармонии, создан без музыкиˮ. А ведь если мы 
здесь, в консерватории, мы же с ней, с музыкой? А, значит, и с гармонией.  

Л.В. Гонтовая,
старший преподаватель кафедры „История и теория музыкиˮ 

Григорий Иванович Лыжов

24 вересня 2015 року в Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки відбулась подія, 
яку за формою проведення можна упевнено назвати унікальним звершенням з числа багатьох 
культурно-мистецьких заходів навчального закладу. У рамках тижнів Німеччини в Україні до 
консерваторії завітали учасники квінтету дерев’яних духових інструментів „Pentanemosˮ – 
Ханна Петерманн (флейта), Дирк Каммерер (гобой), Клаудія Зауттер (кларнет) та Хакан 
Ісіклер (фагот). Нажаль, валторніст квінтету Крістіан Лофрен за станом здоров’я не зміг 
прийняти участь у даному візиті.  

Одночасно у чотирьох аудиторіях спеціалізації „Оркестрові духові та ударні інструментиˮ 
пройшли відкритті заняття німецьких музикантів зі студентами консерваторії. Творча ат-
мосфера кожного майстер-класу вирізнялась не лише активністю мистецького порозуміння, 
різноманіттям виконуваного репертуару, його художньо-інтерпретаційними особливостями, 
але й яскравим висвітленням ряду технологічних питань. Зокрема, Клаудія Зауттер торка-
лась питань постановки губного апарату, визначаючи найоптимальніше положення верхньої 
та нижньої губ кларнетиста. Вправи на точність відчуття професійного виконавського ди-
хання неодмінно стануть у нагоді багатьом студентам, а також викладачам. Елегантність 
та природність звучання, позначені активізацією роботи вокально-резонуючого компоненту 
виконавського апарату музиканта-духовика позначались увагою фаготиста Хакана Ісіклера. 
Питання відповідності повітряного тиску мінімальному звуковому отворові гобойної тро-
стини розкривав гобоїст Дирк Каммерер. Технологічні тонкощі гри на флейті, що унемож-
ливлюють появу надлишкового свисту в каналі інструмента, надмірного висвітлення його 
тембру, розглядались Ханною Петерманн.   

Наступного дня німецькі музиканти представили камерно-інструментальні тво-
ри Ж. Ібера, Р. Вагнера, Д. Мійо та інших композиторів у Дніпропетровській філармонії 
ім. Л. Когана. Приємно було спостерігати на концерті й учасників щойно минулих майстер-
класів – студентів консерваторії. 

Безумовно, творчі контакти, які зав’язались у німецьких виконавців зі студентами та 
викладачами Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки дадуть позитивні наслідки 
спілкування, які неодмінно будуть представлені у вигляді примноження естетичної краси 
інтернаціонального, міжкультурного діалогу музикантів.  

В.В. Громченко,
проректор з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри „Оркестрові інструменти”

М І Ж Н А Р О Д Н І
М А Й С Т Е Р - К Л А С И

Ханна Петерманн зі студентами

Спілкування з маестро під час майстер-класу залишило у всіх присутніх глибоке вражен-
ня. У висловлюваннях диригента, окрім гумору, ми почули те, чого не зустрінеш в навчаль-
них посібниках. Під час роботи над Увертюрою „Фестивальˮ Й. Брамса (студент Цацин, клас 
викладача В.С. Овчарова) була підкреслена важливість попередньої підготовки до репетиції 
та глибоке вивчення партитури. Необхідно знати, як сказав митець, географію оркестру, тоб-
то його розміщення. Це дає можливість краще керувати групами та оркестром у цілому та 
менше дивитись у партитуру. 

Велика увага була приділена функціям рук у заняттях з кожним студентом. Відомий 
вислів Артура Нікіша „Права рука від голови, а ліва – від серцяˮ підтверджується у заува-
женнях та підказках Володимира Федоровича. Ліва рука потрібна лише там, де це необхідно, 

паралельні жести не треба розтягувати на 
весь музичний епізод, музичне речення; 
ліктями не диригувати, звертати увагу на 
кисті рук, амортизацію, свободу рук у хо-
ральному тексті, не в амплітуді справа, а у 
відчутті.  

На думку маестро, баланс в оркестрі – 
одне із самих головних завдань диригента. 
У симфонічному оркестрі балансування має 
бути на користь струнних інструментів. 

Багато корисних порад почули ми протя-
гом майстер-класу, переповідати детально їх 
не має сенсу. Зустріч закінчилась приємною 
бесідою між диригентом та викладачами, 
студентами, а також висловленими побажан-
нями Володимиру Федоровичу щодо його 
плідної роботи та успіхів у підготовці моло-
дих диригентів.   

В.П. Кравченко,
завідувач предметно-циклової комісії 

„Диригуванняˮ

НАВЧАЄМОСЬ У ПРОФЕСІОНА ЛІВ
В умовах відродження національної куль-

тури України необхідно підіймати роль і зна-
чення естетичного розвитку особистості, 
оволодіння цінностями й знаннями у всіх 
сферах мистецтв. У здійсненні цього завдан-
ня велика і почесна роль усіх працівників му-
зичного мистецтва, у тому числі і спеціалістів 
оркестрового виконавства та диригентського 
мистецтва.

Доброю традицією у стінах консерваторії 
є запрошення відомих митців для проведення 
майстер-класів для студентів та викладачів за-
кладу. 

У минулу передостанню п’ятницю 2015 
року (18.12.2015) нашим гостем був професор 
кафедри оперно-симфонічного диригуван-
ня Національної музичної академії України 
ім. П.І. Чайковського, головний диригент 
Національного заслуженого академічного 
симфонічного оркестру України Володимир 
Федорович Сіренко.
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З Н А Й О М С Т В О  З  Г О Л О С О М

Маріанна Рябошлик та Микола Єфименко

„Слышу ли голос твой 
Звонкий и ласковый

Сердце как птичка запрыгаетˮ
М.Ю. Лермонтов

1 жовтня 2015 року, у хоровій залі Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки відбувся концерт-лекція на тему: 
„Знайомство з голосомˮ, присвячений Міжнародному дню 
музики.

У концерті взяли участь студенти училища та консерва-
торії відділу „Академічний співˮ. Слухачів чарували голо-
си студентів IV курсу училища: Крилова Артема (кл. викл. 
О.Е. Школи), Косорукової Дар’ї (кл. викл. А.С. Гаркуші) та 

студентів консерваторії: Сергія Лози (кл. викл О.В. Гопки), 
Оксани Жирної, Надії Миколайчук (кл. викл К.Ю. Миколай-
ко), Романа Супряги (кл. доц. Н.А. Суржиної), Олени Гашто-
вої (кл. викл. Ю.М. Худієнко), Наталі Соловйової (кл. доц. 
Н.А. Суржиної), Тетяни Любчич (кл. викл. К.Ю. Миколайко), 
Романа Гуляєва та Миколи Єфименка (кл. викл. Ю.М. Худі-
єнко). Незважаючи на те, що захід проходив у формі лекції, 
зала була заповнена уважними слухачами, студентами, ви-
кладачами, батьками та учнями музичної школи.

Концерт пройшов у теплій атмосфері завдяки організато-
рам – викладачам спеціалізації „Академічний співˮ Маріанні 
Рябошлик та Юлії Худієнко і ведучим – Анастасії Шевчук 
та Володимиру Іллічу Скуратовському. Їх неймовірно влучні 

та інформативно-сконцентровані по-
відомлення перед виступом кожного 
учасника розповідали слухачам най-
цікавіші тонкощі голосу. 

Особливу подяку хотілось висло-
вити концертмейстерам, які взяли 
участь у концерті: Надії Костроміній, 
Олені Павлухіній, Марії Гаркуші, 
Наталі Рашевській, Сергію Біленку, 
Лілії Грековій та Людмилі Рибак.

На завершення привітанням до 
„Дня музикиˮ прозвучала „Застольна 
пісняˮ з опери „Травіатаˮ Дж. Верді 
у виконанні Маріанни Рябошлик та 
Миколи Єфименка. 

М. Рябошлик,
викладач кафедри 

„Академічний спів” 

В І Т А Є М О !

Одной из неписаных традиций нашей консерватории 
стало то, что очень многие преподаватели на долгие годы и 
десятилетия связывают свою жизнь с преподаванием в кон-
серватории, отдавая свои знания и опыт студентам.

Не является исключением и наш отдел социально-
гуманитарных дисциплин. Этим летом свой славный юби-
лей 80-летия отметила Кулиш Лилия Павловна, которая 
много лет преподавала тогда ещё в Днепропетровском Госу-
дарственном музыкальном училище имени М. Глинки рус-
ский язык, русскую и зарубежную литературу и возглавляла 
общеобразовательный отдел.

Главной отличительной чертой характера Лилии 
Павловны является жизнерадостность, чрезвычайная ак-
тивность, интерес и любовь к людям и жизни. В течении 
многих лет она возглавляла работу студенческого литера-
турного клуба „Лираˮ, заседаний и выпуска стенных газет 
которого всегда с нетерпением ожидали в училище. На за-
седаниях клуба всегда звучала музыка, стихи, выступали 
интересные люди, завязывались дискуссии. 

Под руководством Лилии Павловны студентами учи-
лища была проведена огромная работа по установлению и 
сохранению информации о боевых свершениях преподава-
телей училища во время Второй мировой войны, результа-
том которой стало создание серии альбомов „Боевой путь 
наших отцовˮ. Каждая страница начиналась с карты, где 
был отмечен боевой путь ветерана, содержала записи их 
рассказов и фотографии участников войны. Таким образом, 
были сохранены воспоминания ветеранов для будущих по-
колений студентов нашей консерватории.

В конце 80-х – начале 90-х годов в нашем училище обу-
чались студенты из разных стран мира, которые считали, 
что к музыкальному искусству они лучше всего смогут при-
общиться в нашем чудесном городе. Эти студенты приез-
жали к нам из Камбоджи, Аргентины, Ливана, Вьетнама и, 
конечно, не знали русского языка, на котором велось препо-
давание в училище. Именно Лилии Павловне довелось обу-
чать студентов премудростям языка и непривычной для них 
культуры и духовная связь, которая возникла тогда между 
студентами и преподавателем, сохраняется у многих из них, 
теперь уже взрослых людей с семьями и детьми, с любимым 
преподавателем. Предметом гордости Лилии Павловны яв-
ляются письма, которые приходят ей из Латинской Америки.

Несмотря на то, что Лилия Павловна сегодня на пенсии, 
она совершенно не изменила своему стилю жизни. Она по-
прежнему проводит заседания „Литературной гостинойˮ 
при областной библиотеке, поддерживает связи со многими 
деятелями искусства, в том числе с Эльдаром Рязановым, 
который с удовольствием присылает ей диски со своими 
новыми фильмами и свои книги с автографами. Совсем 
недавно Лилия Павловна похвасталась своим изданием 
подборки фотографий и материалов о любимом писателе  
Ромене Гари. 

От всей души мы желаем Лилии Павловне здоровья, же-
лаем сохранять такую же жизнерадостность и по-доброму 
завидуем её активности. 

В.И. Троян,
преподаватель кафедры 

„Социально-гуманитарные дисциплиныˮ 

М О И  Г О Д А  – 
М О Ё  Б О Г А Т С Т В О !

Р Е Ц Е Н З І Ї

Останнім часом стало гарною традицією супроводжу-
вати виступи духового оркестру Дніпропетровської кон-
серваторії ім. М. Глінки (головний диригент І.О. Грузін) 
постійним аншлагом  небайдужих слухачів . Не дивлячись 
на життєві негаразди, які ми переживаємо зараз в Україні, 
музична спільнота міста потребує духовної їжі. Та при-
ємно відзначити, що слухачі, які заповнили велику залу 
консерваторії, сповна отримали естетичне задоволення на 
різні смаки. 

Поміж якостей, які вирізняють гру колективу остан-
нім часом відзначимо чудову збалансованість оркестру за 
групами інструментів, сталість та рівновага художнього та 
технологічно-виконавського рівнів у представлені музич-
них композицій, надзвичайно виразна палітра динамічних 
градацій, а також найважливіше, творче розуміння загаль-
ної художньої концепції виконуваних творів. 

Безумовно, вищезазначене постає заслугою не лише 
студентів-оркестрантів, але в першу чергу їх творчого, 
педагогічного наставника, диригента І.О. Грузіна. Саме 
його послідовна, кропітка, повсякденна робота дає успіх 
у визнанні та прихильності палких слухацьких сердець 
численних меломанів.  

Слід відзначити, що професійний рівень колективу у 
вирішальній мірі має позитивну динаміку завдяки щоріч-
ній участі оркестру в міжнародному фестивалі музичного 
мистецтва „Музика без межˮ, а також вже традиційною 
формою музикування як акомпанемент. Музиканти з ра-
дістю супроводжують виступи знаних вокалістів, піаніс-
тів, виконавців на струнно-смичкових інструментах, а та-

кож й інструменталістів-духовиків. Відтак, у спілкуванні 
молоді з найвідомішими представниками світової музич-
ної еліти еволюціонує професійний рівень колективу. 

Останнім часом репертуар оркестру став більш різно-
манітним та популярним. Ця можливість постала реаль-
ною завдяки роботі другого диригента колективу, аранжу-
вальника О.В. Серьогіна. В репертуарі оркестру є твори 
класико-романтичного періоду, композиції відомих укра-
їнських авторів, популярна музика сучасного кінематогра-
фу тощо. З оркестром завжди грають солісти-інструмен-
талісти, ансамблеві колективи, солісти-вокалісти, зокрема 
чарівна та завжди емоційно натхненна Галина Охотнік 
(сопрано). 

Приємно, що в нашому великому місті є духовий ор-
кестр такого високого професійного рівня. Та, не втрача-
ючи надії вкотре відзначимо, що вже настав час для ство-
рення на базі саме цього колективу Дніпропетровського 
муніципального духового оркестру, появу якого так дов-
го чекають жителі одного з найвеличніших мегаполісів  
України. 

Вищеозначене яскраво підтверджується звершенням 
міжнародного значення, а саме гастрольною поїздкою 
студентського духового оркестру до Франції, де у Парижі 
колектив під орудою І.О. Грузіна мав успішні концертні 
виступи та отримав саму високу оцінку від французьких 
музикантів-професіоналів. 

М.З. Руденко,
викладач кафедри „Оркестрові інструментиˮ 

Ч А Р І В Н І  З В У К И  Д У Х О В О Ї  М У З И К И  …
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Н А Ш А  Г О Р Д І С Т Ь  –  Н А Ш І  В Е Т Е Р А Н И

„А нам усім талант іскристий, 
Даруй, мов сонячне намисто!”

Він стояв на сцені – високий, сивочолий, імпозантний… Відомий український скри-
паль, Народний артист України, професор Національної музичної академії України ім. 
П.І. Чайковського, лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка – Анатолій Баженов. Він 
грав на улюбленій скрипці у своєму 
ювілейному концерті і слухачі, що 
вщерть заполонили концертний зал, не 
йняли віри, що знаменитому маестро 
– 70! 

Адже так пристрасно і палко, як він 
грав „Циганку” М. Равеля (партія фор-
тепіано Наїда Магомедбекова), грає 
далеко не кожний молодий скрипаль! 
А яке різнобарв’я кольорів виткала на 
музичному полотні музики Валентина 
Сильвестрова скрипка в руках Ана-
толія Баженова! Найтонші переливи 
звуків, бездоганне фразування, вишу-
кані музичні фарби і найщиріші емоції 
полонили присутніх. А Мазурка і Тріо 
для скрипки, віолончелі та фортепіано 
А. Дворжака стали окрасою концерту. 

Окремо хочу зазначити, що партію 
віолончелі виконав прекрасний музи-
кант, Народний артист України, про-
фесор Національної музичної академії 

Маленькая дорожка от дома к Днепропетровскому музыкальному училищу им. М.И. Глин-
ки, которую впервые прошла пятилетняя девочка – Галочка Новосёлова стала началом боль-
шого пути талантливого человека, музыканта, пианистки, педагога, заведующей кафедрой 
специального фортепиано Днепропетровской консерватории им. М. Глинки и предметной 
цикловой комиссии фортепианного отдела Днепропетровского музыкального училища, лау-
реата международного конкурса Галины Александровны Новосёловой. 

Родилась Галина Александровна в семье крупного учёного, доктора экономических наук, 
профессора Днепропетровского государственного университета А.В. Новосёлова. Отец увле-
кался музыкой, на любительском уровне играл на фортепиано, аккордеоне, трубе. Именно он 
оказал решающее влияние на формирование круга интересов, эрудицию дочери, её познания 
в области литературы, искусства, истории и на выбор будущей профессии. 

Галина Александровна коренной представитель Днепропетровской пианистической 
школы. Начальное музыкальное образование она получила в ЦМШ г. Днепропетровска в 
классе преподавателя М.Л. Обермана. В 1974 году с отличием окончила Днепропетровское 
музыкальное училище по классу М.Л. Обермана и М.И. Гордон. Ещё в студенческие годы 
проявила яркие исполнительские способности. Принимала участие в отчётных концертах 
фортепианного отдела, класса М.Л. Обермана. В репертуар молодой пианистки входили 
значительные произведения мировой фортепианной литературы: Этюды Шопен, Листа, Рах-
манинова; Сонаты Бетховена, Прокофьева; Второй концерт Рахманинова…

После окончания с отличием Киевской государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского по классу профессора А.О. Лысенко с квалификациями сольного исполнителя, со-
листа камерного ансамбля, педагога и концертмейстера Галина Александровна – преподава-
тель специального фортепиано, камерного ансамбля и концертмейстер Днепропетровского 
музыкального училища им. М.И. Глинки. 

Много лет успешно работала на отделе камерного ансамбля. С 2002 года пианист-
ка руководит предметно-цикловой комиссией фортепианного отдела Днепропетровского 
музыкального училища. С 2006 года, со дня основания, возглавляет кафедру специального 
фортепиано Днепропетровской консерватории им М. Глинки.

Б Р А В О  М А Е С Т Р О :  А Н А Т О Л І Ю  Б А Ж Е Н О В У  –  7 0 !
України ім. П.І. Чайковського – Іван Кучер. Неперевершено глибокий, густий і виразний 
тон його віолончелі примусили трепетно забитись не одне музикантське серце, зокрема 
присутніх у концертній залі віолончелістів. А партію фортепіано виконала талановита 
піаністка К. Баженова. 

Скільки душевного тепла, доброзичливості і шарму подарував ювілейному концерту 
А. Баженова його ведучий – Володимир Скуратовський! Він розповів присутнім, що А. 

Баженов народився і виріс у місті Дніпропетров-
ську, в музичній школі та музичному училищі 
навчався у видатного педагога М.Б. Лібермана, 
а в Московській консерваторії ім. П.І. Чайков-
ського – у професора Б.В. Бєлєнького; що поруч 
з маестро завжди його дружина і вірний концерт-
мейстер – професор Національної музичної ака-
демії України ім. П.І. Чайковського Наїда Маго-
медбекова. 

А квіти, подаровані Анатолієм Баженовим 
своєму першому концертмейстерові Беллі Се-
менівні Грінберг, що була присутня на концерті, 
стали надзвичайно зворушливим моментом твор-
чого вечора. 

Якось в Іспанії стару циганку запросили на 
концерт із творів Й.С. Баха. Вона спочатку слу-
хала музику спокійно, аж, раптом, стрепенулась 
і вигукнула: „О! В цій музиці є дуенде!”. Браво 
маестро А. Баженов! У Вашій грі є дуенде!  

В.В. Яценко,
старший викладач кафедри 
„Оркестрові інструменти”

A V E  Г А Л И Н А ! Г.А. Новосёлова яркая, талантливая пианистка. Она постоянно находится в прекрасной 
исполнительской форме, выступает как солистка и ансамблист, в том числе со своими уче-
никами. На протяжении многих лет успешно выступала в дуэте с Н. Плетнер (виолончель) 
и в составе известного на Днепропетровщине трио с преподавателями училища Н. Плетнер 
(виолончель), И. Осенёвой (скрипка). Успешная концертная деятельность этого ансамбля 
строилась на высокохудожественном и богатом по своему разнообразию репертуаре, который 
включал трио Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, С. Рахманинова, Б. Ля-
тошинского.

В номинации „фортепианный дуэтˮ пианистка стала Лауреатом VII Международного 
фестиваля-конкурса „Musica Classicaˮ (III премия, Россия, Москва-Руза, 2010). 

Пианизму Новосёловой свойствен безупречный артистический вкус, техническое совер-
шенство, точное и убедительное звучание сочинений любого стиля и сложности.

Активную исполнительскую деятельность Галина Александровна успешно соединяет с 
педагогической деятельностью, все больше отдавая ей предпочтение, передавая свои зна-
ния и богатый опыт молодым пианистам. Такие мастера могут многому научить. И должны 
учить! 

Почти все студенты класса Г.А. Новосёловой являются участниками, призёрами и лауре-
атами международных, республиканских, областных и городских конкурсов. География их 
выступлений достаточно широка: Швейцария (Бад Рагац), Польша (Новый Тарг), Болгария 
(Балчик), Россия (Москва, Руза), Киев-Ворзель, Ялта, Запорожье, Мариуполь, Днепропе-
тровск, Днепродзержинск. 

Среди учеников Галины Александровны известная в Украине клавесинистка Наталья 
Фоменко, Николай Чекаренко – лауреат конкурса им. Е. Флипсе (Голландия), преподаватель 
и концертмейстер школы эстетического воспитания им. М. Чемберджи (Киев); лауреаты 
международных и всеукраинских конкурсов К. Миргородская, О. Шевчук, М. Лобкова, 
А. Шанталова, аспирантки Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайков-
ского М. Безбородько и Н. Дехтярёва. 

В настоящее время в классе Галины Александровны также много талантливых учеников. 
Наиболее яркая из них Маргарита Козловская является лауреатом международных конкурсов 
в Швейцарии, Польше, Болгарии, России и Украине. 

Одним из важных направлений в своей работе 
Г.А. Новосёлова считает поддержание теснейших 
профессиональных связей с коллективами детских 
музыкальных школ области. Систематически она 
проводит методические обобщения работы препо-
давателей ДМШ города и области, ежегодно возглав-
ляет жюри городских конкурсов „Юный виртуозˮ и 
„Музична веселкаˮ, а также входит в состав жюри 
международных, всеукраинских и областных конкур-
сов.

Г.А. Новосёлова является достойным продолжа-
телем лучших профессиональных традиций своих 
выдающихся педагогов – преподавателей Днепро-
петровского музыкального училища М.Л. Обермана, 
М.И. Гордон, профессора Киевской консерватории 
А.О. Лысенко, педагога по классу камерного ансамб-
ля И.С. Царевич. 

Возвышенная, успешная и яркая нота Днепро-
петровской пианистической школы надежно и та-
лантливо звучит в руках Галины Александровны 
Новосёловой!

Искренне благодарим Вас, дорогая Галина Алек-
сандровна, за атмосферу добра, веру в высокий 
профессионализм и профессиональное будущее на-
ших учеников, за интеллектуальный потенциал и 
эмоциональный подъём, который Вы сумели создать 
в работе кафедры! 

Т.А. Медведникова,
кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры „Фортепианоˮ

Анатолій Баженов та Наїда Магомедбекова

Галина Александровна Новосёлова с учениками своего класса
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К О Н Ц Е Р Т

22 октября 2015 года в большом зале Днепропетров-
ской консерватории им. М. Глинки состоялся концерт памя-
ти выдающегося пианиста ХХ века Святослава Рихтера. В 
нем принимали участие студенты и преподаватели кафедр 
„Фортепианоˮ, „Камерного ансамбля и концертмейстерско-
го искусстваˮ, „Вокальное искусствоˮ. Программа вклю-
чала произведения, Ф. Шопена, Г. Вольфа, К. Сен-Санса, 
П. Чайковского, Ф. Чилеа, Ф. Крейслера, С. Рахманинова. 
Открывшая концерт знаменитая прелюдия Рахманинова в 
исполнении учащегося Центральной музыкальной школы 
при Днепропетровской консерватории С. Карпенко стала 
мощным эпиграфом к разговору о блестящем универсальном 
музыканте. Выразительными и яркими прозвучали камерные 
ансамбли: скерцо Вилончельной сонаты С. Рахманинова, ко-
торую представили студенты М. Устенко и М. Козловская, 
Интродукция и рондо-каприччиозо К. Сен-Санса в исполне-
нии преподавателя О. Кутаковой и студентки А. Охоты. Раз-

ноплановость и концертная виртуозность отличали сольные 
выступления Д. Пироговой, (прелюдия Рахманинова соль 
минор ор. 23), А. Малиновской (Ф. Крейслер-С. Рахманинов 
„Муки любвиˮ), М. Козловской (П. Чайковский-М. Плет-
нев Анданте из концертной сюиты из музыки балета 
„Щелкунчикˮ). Вокалисты М. Рябошлык (партия фортепи-
ано Е. Павлухина), Г. Охотник (концертмейстер Я. Гнезди-
лов), продемонстрировали тонкое чувство стиля как в роман-
сах Рахманинова, а в знаменитом плаче Федерико из оперы 
„Арлезианкаˮ Ф. Чилеа в исполнении Н. Ефименко словно 
воскресла атмосфера оперного спектакаля. Особое место в 
концерте, который вела Лариса Валериевна Гонтовая, заняли 
видеофрагменты выступлений Святослава Рихтера, фотогра-
фии великого пианиста. 

Л.В. Гонтовая,
старший преподаватель кафедры 

„История и теория музыкиˮ

Марианна Рябошлык (сопрано) и Елена Павлухина (фортепиано)

П О С В Я Щ Е Н И Е  С В Я Т О С Л А В У  Р И Х Т Е Р У

„Нас мало – юных, окрыленных, не задохнувшихся в 
пыли, еще простых, еще влюбленных в улыбку детскую 
земли.

Мы только шорох в старых парках, мы только птицы, 
мы живем в очарованьи пятен ярких, в чередованьи  
звуковом!...”

Владимир Набоков

Каждый концерт для музыканта – это большое счас-
тье! А когда ты поёшь в хоре – в большом, дружном и лю-
бимом коллективе – это счастье вдвойне!

Студенты специализации „Хоровое дирижирование” 
встретили первые дни зимы на IV Международном хоро-
вом фестивале „На хвилях Стрія” (город Стрий). Теплый, 
радушный прием, высокий профессионализм участни-
ков фестиваля, обилие разножанровой хоровой музыки, 
великолепная природа западной Украины, интересные 
экскурсии и потрясающая дружная творческая атмосфе-
ра – все это оставило незабываемые впечатления у каж-
дого из нас!

Хор Днепропетровской консерватории выступил 
с сольным концертом духовной музыки в Храме Ио-
анна Крестителя, большим успехом также увенчалось 
выступление нашего хора в главном Дворце культуры го-
рода Стрия, где, в рамках фестиваля, нам посчастливилось 
услышать хоровые коллективы из Польши, Ивано-Фран-
ковска, Дрогобыча, Самбора, Стрия и Львова.

Огромную благодарность за поддержку хоровой кол-
лектив выражает ректору Ю.М. Новикову! Мы также 
очень признательны нашему незаменимому, любимому 
руководителю – Юлии Юрьевне Ивановой за творческий 
рост и предоставленную возможность выступить на сцене 
вместе с настоящими профессионалами! И, конечно же, 

нашему бессменному концертмейстеру – Дмитрию Влади-
мировичу Чигрину! 

Поездка на хоровой фестиваль очень сплотила нашу 
дружную хоровую семью! С нетерпением ждем новых 
творческих проектов и фестивалей!

Елена Ермакова, Владимир Дашко,
студенты I курса факультета,

кафедры „Хоровое дирижирование”

Х О Р О В О Й  Ф Е С Т И В А Л Ь 
О Б Ъ Е Д И Н И Л  Г О Р Я Ч И Е 

П О Ю Щ И Е  С Е Р Д Ц А  У К Р А И Н Ы !

Т В О Р Ч Е  В З А Є М О З Б А Г А Ч Е Н Н Я

* * *
Понимание, во-первых, 

знает, что есть жизнь твоя.
Понимание на нервах
Пишет сроки бытия. 

* * *
Смотри с любовью 

и увидишь всё как бы впервые:
любовь – твой вечно первый взгляд. 

* * *
Чтобы себя победить,

надо себя убедить.
А чтобы убедиться,

стόит удивиться. 

Эдуард Балашов

І С Т И Н А  Б У Т Т Я

П О Е З І Я

МУЗЫКА 
(Евгению Светланову)

Смычок касается души, 
Едва вы им к виолончели 

иль к скрипке прикоснетесь еле, 
Священный миг – не согреши!

 
По чистоте душа тоскует, 

В том звуке – эхо наших мук, 
Плотней к губам трубы мундштук, 

Искусство – это кто как дует!
 

Когда такая есть Струна, 
И Руки есть, и Вдохновенье, 

Есть музыка, и в ней спасенье, 
Там Истина – оголена,

 
И не испорчена словами, 

И хочется любить, и жить, 
И всё отдать, и всё простить… 

Бывает и такое с нами. 

Валентин Гафт
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В Д Я Ч Н І С Т Ь  С Е Р Д Е Ц Ь

М У З И Ч Н А  Ш К О Л А

„Чистые сердцем – это те, которые приобрели всецело 
добродетель, то есть постоянно доброе расположение серд-
ца, лежащее в основе всех дел, которые не сознают за собой 
никакого лукавства…” Иоанн Златоуст. 

Эти слова в полной мере соответствуют замечательно-
му человеку, музыканту, педагогу, общественному деятелю, 
заслуженному работнику культуры Украины Проценко На-
талии Владимировне. Долгие годы работы (1974–2015) я 
встречалась с ней, всегда с улыбкой, в хорошем настроении, 
без „начальственной дистанции”, красивой, спокойной, до-
брожелательной, скромной, доступной в одинаковой мере 
как педагогам, так и студентам. Все академические концер-
ты вокалистов, выпускные экзамены Наталия Владимировна 

П А М Я Т И  Н А Т А Л Ь И  П Р О Ц Е Н К О
С Т У Д Р А Д А

посещала, радовалась особым успехам в искусстве учени-
ков… Лауреаты-студенты и их педагоги награждались цве-
тами, подарками, вниманием завуча. 

Она с восторгом приняла вместе с нами переход учеб-
ного заведения на новую ступень развития – образование 
консерватории на базе старейшего музыкального училища, 
основателем которого она наряду с Л. Царегородцевой и 
А. Поставной была долгие годы… 

Большой административный опыт, знания о каждом чле-
не коллектива давали полное право участия в созидании, 
строительстве высшего учебного заведения. Переживания, 
становление, борьба за утверждение вуза как такового на-
дорвало силы. Но! Воля и мужество, любовь и преданность 
к музыке были…, и Наталия Владимировна приступила 
к созданию работ, книг о музыкантах прошедших лет… 
Так появилась замечательная книга о жизни и творчестве 
А. А. Абдулрагимова. Это ведь история наша! Участь жи-
вых – память, сохранив память, – идти дальше! 

Я была смущена желанию Наталии Владимировны на-
писать книгу к моему 75-летию… В наше трудное и непред-
сказуемое время сложно писать, тем более ещё о живущих. 
Я считала, что ещё не „созрела” для таких посвящений. По-
степенно наши диалоги, воспоминания о славных годах мое-
го обучения и совместной работы, жизни, открыли для меня 
чудесного человека, духовно богатого, знающего правду 
жизни, тонкого и чуткого ценителя искусства во всём много-
образии… 

Плохое самочувствие беспокоило Н.В. Проценко – 
успеть, успеть написать! И это – давало силы жить, бороться. 
Книга была закончена при поддержке ректората. 

На очереди новая тема: „Связь Екатеринославской му-
зыкальной школы с Санкт-Петербургом”. Снова вопросы, 
материалы о моих концертах, спектаклях в Ленинграде-Пе-
тербурге, о наших выпускниках, которые продолжили своё 
творчество в городе на Неве. Не успелось …!!! 

Дорогая Наталия Владимировна! Я многого не успела 
Вам сказать, потому что Ваше восприятие виденного, пере-
житого гораздо шире и богаче того, в котором мы живём сей-
час. Мы ещё здесь, а Вы – пример нам мужества и духа. 

С вечной благодарностью... 

Н.А. Суржина,
народная артистка Украины, 

доцент кафедры „Академический вокал”                      Наталия Владимировна Проценко

Початок нового навчального року ознаменувався вели-
кими змінами у роботі та структурі студентського самовря-
дування Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки.

У жовтні 2015 року свою роботу розпочав Комітет 
Молоді Консерваторії (КМК). У своїй роботі комітет 
керується статтею 40 Закону України „Про вищу освіту”. 
Метою діяльності КМК є плідна праця, створення дружньої 
атмосфери в нашому рідному навчальному закладі та 
особистісний розвиток кожного студента. 

До складу комітету входять студенти училища та музич-
ного факультету консерваторії, яких об’єднує бажання ство-
рення проектів, які допомагають молоді творчо розвиватися 
та розкривати свій потенціал.

Склад комітету наразі такий:
Болдирева Дар᾿я, спеціалізація „Академічний спів” – го-
лова комітету;
Галабурда Валерій, спеціалізація „Орк. духові та ударні 
інстр.”;
Рамазанова Еліна, спеціалізація „Хорове диригування”;
Кубишева Наталія, спеціалізація „Теорія музики”;
Сулим Наталія, спеціалізація „Естрадний спів”;
Рябуха Станіслав, спеціалізація „Академічний спів” 
(муз. факультет);
Дундук Єлизавета, спеціалізація „Орк. струнні інстр.”;
Толоконцева Катерина, спеціалізація „Орк. струнні 
інстр.”. 

Проекти, що були реалізовані Комітетом мали широку 
підтримку серед молоді міста та студентів співдружніх ВУЗів. 
Характер майбутніх проектів КМК дуже різноманітний: від 
культурно-масових та волонтерських заходів до учбових та 
правозахисних конференцій.

Останнім плідним проектом КМК став „Вечір авторської 
пісні та віршів”, який відбувся 15 грудня 2015 року – благо-
чинний захід, на якому збиралися кошти на лікування он-
кохворому студентові. 

А.С. Івченко,
 заступник директора з гуманітарної 

та виховної роботи, комітет молоді консерваторії

С Т У Д Е Н Т С Ь К Е 
С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

ВІТАЄМО!
з присвоєнням наукового звання 

д о ц е н т а 
науково-педагогічних працівників: 

Т.О. Медведнікову 
В.В. Громченка 

(Наказ МОН України № 987 від 29.09.2015 р.)
С.В. Овчарову
С.А. Щітову

А.А. Тулянцева
(Наказ МОН України № 1291 від 15.12.2015 р.)  

Перший семестр навчального 2015 
року запам’ятається нам як ще один смі-
ливий крок у напрямку до європейського 
майбутнього. 

Особливістю цього поступу є ство-
рення масштабних концертних сезонів, 
мета яких розвиток музикантів усіх ла-
нок освітнього процесу консерваторії, 
зокрема виконавців-початківців, а також 
активізація просвітницької діяльності на-
вчального закладу. Кожен концерт є від-
критим заходом, який можуть відвідати 
усі бажаючі, незалежно від віку, освіти та 
роду професійної діяльності. 

Заключним акордом концертно-
го сезону 2015 року стане новорічний 
концерт викладачів та їх учнів – ма-

леньких зірочок музич-
ної школи Дніпропе-
тровської консерваторії 
ім. М. Глінки, який від-
будеться 28 грудня 
2015 року. Акцент буде 
поставлено на сольних 
виступах юних вихо-
ванців, хоча буде пред-
ставлено два яскравих 
колективи музичної 
школи – ансамбль скри-
палів ,,Концертіно” під 
керівництвом чарівної 
скрипальки, викладача, 

завідуючої спеціалізацією ,,Струно-смич-
кові інструменти” Т.В. Гіль та хор під ке-
рівництвом директора школи, хормейстера 
В.М. Карася. Цей концерт стане справжнім 
святом об’єднання музикантів, утверджен-
ня високого духа натхнення та сподівань на 
яскраве майбутнє.  

Завдяки професійній організації на-
вчального процесу наші юні музиканти 
впевнено крокують до музичних вершин, 
отримуючи перемоги у міських, обласних, 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Напередодні новорічних свят бажає-
мо керівнику нашого навчального закла-
ду, заслуженому діячу мистецтв України 
Ю.М. Новікову здоров’я, наснаги та впро-
вадження нових креативних ідей у творче 

життя консерваторії, 
а батькам та нашим 
маленьким зірочкам 
ніколи не втрачати 
бажання пізнавати 
цей чудовий світ. 

Я.О. Лисенко,       
кандидат 

мистецтвознавства, 
декан музичного 

факультету

, , Н О В О Р І Ч Н И Й  З О Р Е П А Д ”

Коляда Георгій

Сніжко Наталія

Сазонова Катерина


