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Л ау р е ат  М е ж д у н а р о д н о г о  ко н к у р с а  и М .  В .  к Л и б е р н а 
В а д и М  Хо Л о д е н ко  В  д н е п р о п е т р о В с к е

ф о р т е п і а н н і  Ш е д е В р и  М у з и к и  б е з  М е ж
Поміж звершень першого півріччя навчального року в Дніпропетровській консерваторії 

ім. М. Глінки беззаперечною творчою кульмінацією постає ІХ Міжнародний фестиваль му-
зичного мистецтва „Музика без меж”. Об’єднання зусиль багатьох митців на чолі з двома 
непересічними, унікальними за творчим обдаруванням особистостями – президентом фе-
стивалю, заслуженим діяч мистецтв України, ректором Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки Юрієм Новіковим та художнім керівником фестивалю, заслуженим діячем ми-
стецтв України, диригентом Дмитром Логвіним, дозволило створити незабутнє свято класич-
ного музичного мистецтва, основу якого склали шедеври фортепіанної літератури.

Урочисте відкриття фестивалю відбулось 11 листопада 2013 року на сцені 
Дніпропетровського академічного театру російської драми ім. М. Горького. Всесвітньо 
відомий піаніст Олександр Романовський у супроводі молодіжного симфонічного орке-
стру „Festival” (диригент Дмитро Логвін) виконав концерт № 2 для фортепіано з оркестром 
С. Прокоф’єва. Запам’яталось слухачам й виконання оркестром симфонії № 1 С. Прокоф’єва 
та музики до балету „Панночка і хуліган” Д. Шостаковича.  

Кульмінацією свята класичної музики можна вважати другий день фестивалю. Ден-
ний концерт лауреата міжнародних конкурсів Олександра Романовського вже у великій 
залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки не лише сколихнув серця слухачів 
нескінченною енергією з Варіацій на тему Паганіні Й. Брамса, але й окутав свідомість 
меломанів філософською глибинністю фортепіанної сонати № 2 С. Рахманінова.  

Вечірній концерт, який представив шедеври фортепіанної музики ХVІІІ – ХІХ століть, 
відкрив рідкісний за власним драматизмом твір В.А. Моцарта – Фантазія і соната c-moll 
у виконанні Юрія Новікова. Доцент Російської академії музики ім. Гнесіних Павло Дом-
бровський представив численним слухачам концерт № 4 для фортепіано з оркестром Л. Бет-
ховена, багатозначно окресливши вершину класичного піаністичного мистецтва. Перлина 
романтичної фортепіанної музики – Концерт Р. Шумана, проникливо прозвучав у виконанні 
професора Казанської консерваторії ім. Н. Жиганова Євгена Михайлова. У цей вечір на 
сцені великої зали консерваторії ім. М. Глінки видатним піаністам сучасності акомпанував 
молодіжний симфонічний оркестр „Festival”, але вже під орудою диригента Ашдодського 
симфонічного оркестру, професора Ваг Папяна. 

Третій день фестивалю відкрився майстер-класом Олександра Романовського, під час 
якого здійснювались не лише заняття зі студентами, але й відбувалось повноцінне творче 
спілкування з аудиторією концертного залу консерваторії. Денний концерт також був присвя-
чений шедеврам фортепіанної музики ХVІІІ – ХІХ століть. У виконанні Павла Домбровсько-
го прозвучали 10 варіацій на тему Глюка „Unser dummer Pöbel meint” В.А. Моцарта, варіації 
на тему Генделя Й. Брамса, 4 скерцо Ф. Шопена. 

Новою формою концертних заходів фестивалю постала літературно-музична композиція 
„Роберт Шуман. Історія кохання у листах і музиці”. Євген Михайлов та студентка Казанської 
консерваторії ім. Н. Жиганова Катерина Михайлова передали слухачам відчуття трагізму 
життєвої і творчої долі Роберта Шумана. 

Заключний день фестивалю розпочався майстер-класом Павла Домбровського. Піаніст 
заглиблювався не лише у виконавсько-технологічні питання гри, але й в осягнення ідейно-

образного змісту, представлених на занятті творів. Концерт фортепіанних ансамблів за участю 
Євгена та Катерини Михайлових, у виконанні яких прозвучали Соната для двох фортепіано 
D-dur В.А. Моцарта та Сюїта № 2 для двох фортепіано С. Рахманінова, поставив фінальний 
акорд ІХ Міжнародного фестивалю музичного мистецтва „Музика без меж”.     

В.В. Громченко  
Проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Виконавське мистецтво”

Если для авторитетного 
жюри Международного кон-
курса им. В. Клиберна (США) 
имя Вадима Холоденко стало 
неожиданным открытием но-
вой яркой звезды на фортепи-
анном небосклоне ХХІ века, 
достойной Гран-При и золо-
той медали, то для коллектива 
Днепропетровской консервато-
рии им. М. Глинки и любителей 
фортепианной музыки Днепро-
петровщины давно понятно, с 
музыкантом какого высочайше-
го уровня и масштаба одарённо-
сти нас объединяют давнишние 
творческие связи. 

В памяти ещё свежи восто-
рженные воспоминания о фор-
тепианной сонате С. Рахмани-
нова № 1, этюдах А. Скряби-
на ор. 42 и 65, бетховенских ве-
черах, в которых прозвучали 32 
сонаты композитора, блестяще 
исполненных в предыдущих вы-
ступлениях Вадима Холоденко в 
Днепропетровске. И вот новая 
встреча! 

Мы впервые услышали пианиста в жанре фортепианного концерта. Концерт Э. Гри-
га хорошо известное с определёнными традициями интерпретации произведение, но 
какой волнующий, живой, страстный, драматичный Григ у Холоденко, сколько в нем 
новизны и свежести! Радует также все возрастающий профессионализм симфониче-
ского оркестра „Фестиваль” под руководством заслуженного деятеля искусств Украи-
ны – Дмитрия Логвина. 

В сольной программе, исполненной 24 декабря 2013 года в большом зале Днепро-
петровской консерватории им. М. Глинки, пианист представил масштабные, гармонич-
но компонующиеся по глубине философских идей и широкому спектру пианистических 
задач, сочинения И.С. Баха – Гольдберг вариации (Ария и 30 вариаций) и Г.Ф. Генде-
ля – Пассакалья, а также Четыре баллады ор. 10 Й. Брамса. 

Слушая в исполнении В. Холоденко шедевры мировой фортепианной литературы, 
не перестаёшь удивляться яркой индивидуальности этого музыканта, его абсолютно но-
вому оригинальному взгляду на прочтение и интерпретацию хорошо известных сочине-
ний, его артистическому обаянию, совершенной технике, гармонии интеллектуального 
и эмоционального начал. 

Концерты Вадима Холоденко – это изумительный образец для подражания нашего 
студенчества, к которому пианист так близок по своему возрасту и духовное пиршество 
для каждого музыканта, имеющего счастье слышать его игру! 

Никакая, даже самая совершенная по уровню изложения, грамотности и профессио-
нализму статья не может передать чуда рождения музыки и чуда сопереживания с твор-
чеством талантливого исполнителя.  

Т.А. Медведникова
Кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры „Исполнительское искусство”                   



2 СТОР. МУЗИЧНИЙ ВІСНИК

С П А С И Б О  В А М , 
Л Ю Д М И Л А  С Е Р Г Е Е В Н А !

В  М И Р Е  Д ж А з А

в і Т а є м О !Р е ц е н з і я

Т в О Р ч и й  п Р О е к Т

В трудовой книжке Людмилы Сергеевны Брусовой имеется  единственная запись о на-
чале трудовой деятельности. 29 июля 1970 года она принята на работу в Днепропетровское 
музыкальное училище им. М.И. Глинки преподавателем по классу скрипки, а в марте 1973 
года назначена председателем предметной комиссии струнно-смычковых инструментов.

Беспрерывно, в течение со-
рока лет до сегодняшнего дня, 
Людмила Сергеевна творчески, 
умело, грамотно направляет ра-
боту педагогического коллек-
тива отдела, укомплектованно-
го высокопрофессиональными 
специалистами, плодотворно 
и преданно воспитывающими 
будущих педагогов, солистов, 
оркестрантов. 

А встреча с музыкой у 
Людмилы Сергеевны состоя-
лась в далекие 50-е годы про-
шлого столетия. Первые зву-
ки скрипки были услышаны 
маленькой девочкой от папы, 
который играл на этом инстру-
менте. Родители Людмилы, 
Сергей Георгиевич и Оль-
га Алексеевна, архитекторы 
по образованию, заметив интерес дочери к скрипке, определили ее в музыкальную шко-
лу г. Днепродзержинска, где семья проживала в то время. Занятия в классе преподавателя 
В. К. Рульковского на протяжении 1-го класса, а затем, после переезда семьи в город Дне-
пропетровск, встреча с М.Б. Либерманом и уроки в его классе укрепили интерес Людмилы 
к освоению скрипичной школы и утвердили мысль о поступлении в музыкальное училище. 
Многочисленные концертные выступления, победы на конкурсах, успешные сдачи экзаменов 
и, самое главное, талант, многочасовые занятия подготовили выпускницу Днепропетровско-
го музыкального училища к поступлению в Московскую консерваторию, где она училась в 
классе профессора Б.В. Беленького. 

После окончания консерватории она возвращается в родное училище и  посвящает свою 
жизнь юному поколению – студентам училища и консерватории, которые любят общать-
ся с Людмилой Сергеевной не только во время уроков, внимать каждому ее слову, замеча-
нию, шутке, а порой и строгому взгляду, излучающему добродушие и тепло… Она „раство-
ряется” в учениках, живет их миром, знает все их проблемы, переживания, радости и успе-
хи. Еще будучи студентами училища, многие из них были участниками конкурсов и зани-
мали призовые места. Среди них лауреаты Региональных конкурсов: С. Сайфулин, Я. Те-
рещенко, В. Лесь, И. Богомол, Р. Яцун, И. Сорока, Е. Каблоцкая, Е. Проненко, В. Набутов-
ская, Г. Батырь, И. Марцинков, А. Язловский. Студентка Т. Кашицкая в 2001 году на конкурсе 
«Новые имена Украины» в г. Киеве была награждена дипломом победителя.

За годы работы Людмила Сергеевна подготовила к успешному окончанию училища бо-
лее 100 выпускников, среди которых 92 человека поступили и закончили консерватории, 
успешно работают во многих городах Украины и далеко за пределами страны: И. Черняв-
ский – лауреат Международного конкурса, старший преподаватель Харьковского института 
искусств им. И.П. Котляревского; И. Осенева (Холкина) – лауреат Республиканского конкур-
са им. Н.В. Лысенко, преподаватель Днепропетровской консерватории им. М. Глинки; А. Тас-
лицкий – работает в симфоническом оркестре (группа первых скрипок) в Мексике; Ю. Ка-
блоцкий – солист и концертмейстер симфонического оркестра в Мексике; И. Тульчинский – 
концертмейстер симфонического оркестра (группа альтов) в Германии; Ю. Глуховский – со-
лист и концертмейстер симфонического оркестра в Тель-Авиве; Я. Терещенко – концертмей-
стер вторых скрипок симфонического оркестра в Вашингтоне.

Увлеченность педагогической работой рождала у Людмилы Сергеевны и желание испол-
нительской деятельности. Вскоре в концертном зале училища зазвучала камерная музыка в 
исполнении Л.С. Брусовой и Л.Н. Коротковой, пианистки, концертмейстера класса Людмилы 
Сергеевны. На протяжении нескольких лет слушатели наслаждались гениальной музыкой 
И.С. Баха, Л. Бетховена, В. Моцарта, И. Брамса, Э. Грига, Ф. Шуберта, А. Шнитке в исполне-
нии замечательных музыкантов и талантливых педагогов. 

Результаты первых 3 лет работы Людмилы Сергеевны в училище стали основанием для 
решения дирекции училища о назначении ее с 25 марта 1973  года председателем предмет-
ной комиссии отдела струнно-смычковых инструментов. Помня и гордясь историей отдела с 
далекого 1898 года, она старалась совершенствовать организацию учебно-воспитательного 
процесса, сплотить педагогический коллектив, добиться, чтобы уроки по специальности 
были творческими, интересными, приносили радость и удовлетворение и педагогам, и сту-
дентам. 

Мы гордимся, радуемся, что вот уже 40 лет отдел струнно-смычковых инструментов 
успешно возглавляет Людмила Сергеевна Брусова! Спасибо Вам! Так держать!  

Н.В. Проценко
Заслуженный работник культуры Украины,

преподаватель кафедры „Исполнительское искусство” 

19 – 20 декабря 2013 года в Днепропетровской консерватории им. М. Глинки состоялся 
праздник джазовой музыки – концертно-джазовый проект в рамках Международного фести-
валя музыкального искусства „Музыка без границ”. 

В этом году традиционный фестиваль „В мире джаза” влившись в Международный 
„Музыка без границ”, представлял качественно новый, не побоюсь этого слова джазовый 
форум, как по масштабам концертных мероприятий, так и по количеству гостей – яр-
ких профессионалов-исполнителей. Основу выступлений первого дня марафона состави-
ли днепропетровские джазмены. Такие коллективы как „Art line bend” (рук. В. Щепетнов), 

9 грудня в концертній залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки зібрались 
справжні шанувальники лютневої та гітарної музики, поціновувачі творчості славетного ан-
глійського лютняра, композитора та поета XVI-XVII століть, доброго приятеля Вільяма Шек-
спіра – Джона Доуленда. Фестиваль відкрився концертом відомого гітариста й лютняра, док-
тора університету в Айові (США) Олега Тімофєєва. 

Запрошення саме цього виконав-
ця було не випадковим, адже Олег Ві-
талійович знаний фахівець стародав-
ньої  лютневої музики, її стилістики 
та методики виконання й викладання. 
Програма спеціально підготовленого 
до виступу у Дніпропетровську кон-
церту була складена з творів Джона 
Доуленда та його сучасників і спів-
вітчизників. 

Другий день фестивалю розпо-
чався з конкурсних прослуховувань. 
Було заявлено більше тридцяти учас-
ників з Дніпропетровська, Дніпро-
дзержинська, Кривого Рога, Павло-
града та Новомосковська. Спочат-
ку змагались учні дитячих музичних 

шкіл та навчальних закладів естетичного виховання. Переможцем, за рішенням журі під го-
ловуванням Олега Тімофєєва, став Ернест Сирота з Дніпродзержинська. В конкурсі серед 
студентів Вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації першу премію отримав Дмитро 
Ваксер з Дніпропетровська. Треба відзначити, що в конкурсних прослуховуваннях звучала 
музика тільки Джона Доуленда.  

У вечірньому концерті були представлені найрізноманітніші твори. Це і маленькі дидак-
тичні вправи для починаючих з методичного видання Джона Доуленда та його сина Роберта 
1610 року – „Посібник гри на лютні”. Переклади фантазій, посвят і танців для дуету та тріо 
гітаристів, вокальні твори Джона Доуленда у виконанні Маріанни Рябошлик у супроводі сту-
дентів класу гітари. Ще однією прикрасою цього вечора була прем’єра циклу обробок пісень 
Джона Доуленда для інструментального дуету, який спеціально підготували до фестивально-
го концерту флейтистка Аріна Шапочкіна (асистент-стажист Національної музичної акаде-
мії України ім. П.І. Чайковського) та випускник Дніпропетровського музичного училища гі-
тарист Дмитро Радзецький. 

У третій день фестивалю відбулась змістовна творча зустріч з нашим гостем, доктором 
університету в Айові (США) Олегом Тімофєєвим. Розповідь про особливості та стилістику 
виконання ренесансної та барочної музики на лютні, власні творчі доробки та досягнення, 
які Олег Віталійович ілюстрував демонстрацією аудіо записів, були дуже корисними для чис-
ленних слухачів. Також були проведені майстер-класи на матеріалі обов’язкових конкурсних  
творів: „Зимова жига” та Фантазія e-moll Джона Доуленда. 

Вдруге у наших заходах бере участь та суттєво допомагає призами й сувенірами  київська 
компанія „Реал Мюзік”, її провідний фахівець – Олексій Івченко докладно розповів про пер-
спективні заходи в галузі гітарної музики, які плануються компанією на наступний 2014 рік.    

Завершився фестиваль урочистим нагородженням переможців та призерів конкурсу, вру-
ченням дипломів, призів, сувенірів та й спеціально підготовленого до фестивалю цифрового 
видання „Джон Доуленд. Антологія”. До диску увійшли відео та аудіо записи, біографічні до-
відки, портрети та ноти з творами Джона Доуленда.  

Ю.В. Радзецький
Викладач кафедри „Виконавське мистецтво”

ФЕСТИВА ЛЬ-ЮВІЛЕЙ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 
450-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДжЕННЯ 

ДжОНА ДОУЛЕНДА

„Voices of July” (рук. Ю. Писаренко), „Le noir” (рук. Я. Цветинский), „Big band” Днепропе-
тровской консерватории им. М. Глинки (дирижер Ю. Паламарчук), а также солистка Катери-
на Агеева создали неповторимую атмосферу джазового музицировали. Коллектив из города 
Донецка „Anima” (рук. Б. Мирончук) представил джазово-эстрадные современные компози-
ции – лидер аккордеон, композитор и аранжировщик Борис Мирончук. 

Второй день раскрыл яркие региональные особенности джазового искусства. Коллектив 
из Запорожья „Stan light” (рук. С. Лаврик), ансамбль „Fusion quartet” с блестящим киевским 
лидер-саксофоном Дмитрием Александровым, московские джазовые музыканты Алевтина 
Полякова (тромбон, вокал) и Антон Баронин (фортепиано), а также ветераны cсоветского 
джаза донецкий коллектив „Men side” (рук. А. Лозовский). 

Праздник джаза не оставил равнодушным никого, а его гости высоко оценили уровень 
джазовой музыкально-исполнительской подготовки педагогов и студентов Днепропетров-
ской консерватории им. М. Глинки. 

В.В. Щепетнов
Зав. специализацией „Музыкальное искусство эстрады” 
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Традиционным подразделением всех ныне существу-
ющих Высших музыкальных учебных заведений нашей 
страны является Оперная студия. Что же представляет собой 
это подразделение в нашей alma mater и что определяет по-
нятие оперная, она же театральная студия в принципе, мы 
попытаемся раскрыть в данной статье. 

Хотелось бы, в начале, коснуться самого определения, 
понятия студия-школа, мастерская, готовящая актеров либо, 
театральный коллектив молодых художников.

Громкие имена театральных студий К. Станиславско-
го, В. Мейерхольда, Е. Вахтангова и Б. Брехта мы думаем на 
слуху у многих, даже людей, не особо компетентных в сфе-
ре театра. 

Основной задачей данных школ являлся и является 
поныне процесс воспитания, обучения будущего актера, 
мастера, передача ему опыта старшего поколения и, конечно 
же, поиск новых выразительных форм. 

Наша молодая Оперная студия так же проходит этап сво-
его становления. Творческий коллектив, а это режиссеры, 
дирижеры и концертмейстеры работают над процессом вос-
питания и обучения будущих артистов. Помогают студен-
там в формировании их творческой основы, обучают сцени-
ческой культуре и закладывают основы театральной этики и 
дисциплины. 

Силами Оперной студии, за относительно короткий срок 
ее существования, уже поставлено не малое количество 
полноценных оперных спектаклей, среди которых „Иолан-
та” и „Евгений Онегин” П.И. Чайковского, „Свадьба Фига-
ро” В.А. Моцарта, а сейчас готовится к выходу спектакль 
Р. Леонкавалло „Паяцы”.

В начале статьи мы говорили о традициях и опыте в про-
цессе формирования будущих актеров. И в данном случае 
нашей студии очень повезло. Нашими наставниками и по-
мощниками, являются настоящие мастера оперной сцены, 
которые посвятили свою жизнь служению театру.

В контексте этого нам хотелось бы рассказать о человеке, 
который стоит „у руля” нашей Оперной студии. Это главный 

О П Е Р Н А Я  С Т У Д И Я .  Н А Ч А Л О  „ Б О Л Ь ш О Г О  П У Т И ”

В С Т Р Е Ч А  С  М А э С Т Р О

П І А Н І Н О  В І Д  П Р Е з И Д Е Н ТА

Т в О Р ч є  в з а є м О з б а г а ч е н н я

режиссер Днепропе-
тровского академичес-
кого театра оперы и ба-
лета, Народный артист 
Украины, председатель 
Днепропетровского от-
деления Национального 
Союза Театральных Де-
ятелей Украины, Юрий 
Викторович Чайка. 

Настоящий мастер 
своего дела, который за 
сорок лет своей творчес-
кой деятельности поста-
вил более трех десятков 
оперных спектаклей как 
у нас в стране, так и за ее 
пределами.

Самобытный художник, педагог, тщательно храня-
щий и чтущий театральные традиции великих мастеров 
музыкального театра, среди которых Эмиль Пасынков, Бо-
рис Покровский, Анатолий Арефьев и другие. 

Не смотря на почтенный возраст, маэстро в этом году 
исполнилось 70 лет, Юрий Викторович идет в ногу с 
современными театральными веяниями, экспериментирует 
и легко находит общий язык с молодым поколением.

Мы уверены, что работа и общение с такими мастера-
ми станет хорошей основой в формировании традиций Дне-
пропетровской оперной студии-школы, которая будет иметь 
свое лицо и достойно представлять себя на оперных сценах 
всего мира.  

О.В. Гопка
Заведующая специализацией „Академический вокал”  

М.С. Козолуп
Режиссёр-постановщик оперной студии 

Днепропетровской консерватории им. М. Глинки  

Світові тенденції глобалізації суспільно-економічних 
процесів значною мірою впливають на педагогічне осмис-
лення проблеми еволюційного духовного становлення 
особистості. Духовність є  неповторною сутністю люди-
ни, яка вбирає в себе багатовіковий моральний, культурно-
естетичний та науковий досвід людства, його уявлення 
про цінності життя, внутрішній світ особистості. У ситу-
ації відчуження особистості від духовних цінностей, яка 
пов’язана із ентропійним зростанням інформаційного по-
току, поширенням індустрії формування кліше масової сві-
домості, що продукує готові образи, оцінки, смаки, вини-
кає духовно-світоглядна небезпека для підростаючих поко-
лінь. Ця небезпека ставить під загрозу гармонію взаємодії 
Людини і Світу, приводить до нігілізму, конформізму, па-
сивності, агресивності, девальвації цінностей, зневаги до 
морально-естетичних ідеалів, до спотвореного сприйман-
ня образу людини.

Нашому суспільству сьогодні вкрай необхідно зверну-
тися до духовних джерел існування людини у світі, до тих 
пластів культурної спадщини, що зможуть відродити праг-
нення людської душі до Вічного, світлого, досконалого, до 
ідеалів істини, добра і краси. 

Тому настала необхідність створення центру вивчен-
ня процесів духовного виховання в рамках консерваторії та 
прикладного використання наукових результатів в навчаль-
ному та виховному процесах. Сьогодні, Дніпропетровська 
консерваторія ім. М. Глінки є осередком вищої музичної 
освіти, завдання якої не тількі підготовка фахівців, але й 
формування розвинутої художньо-естетичної особистості, 
в майбутньому – представника творчої інтелігенції, як но-
сія духовного та естетичного.  

На базі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін пла-
нується створення науково-дослідної лабораторії з напря-
му діяльності «Аксеологія художньо-естетичного в системі 
духовного розвитку людини». Методологічним підґрунтям 
роботи лабораторії є здобутки наукової школи «Духовний 
розвиток особистості: методологія, теорія і практика», за-
сновником і керівником якої є член-кореспондент Академії 
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, про-
фесор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри педагогіки Східноукраїнського національного уні-
верситету імені Володимира Даля, академік Міжнародної 
Слов’янської педагогічної академії освіти імені Яна Амоса 
Коменського Шевченко Галина Павлівна та провідні вчені у 
галузі гуманітарних наук.

Головним завданням лабораторії є проведення науково-
дослідних робіт з проблем вивчення феномену людини. Ла-
бораторія проводить науково-дослідну діяльність, основне 
завдання і порядок організації якої визначається Міністер-
ством освіти і науки України, Статутом консерваторії.  

Основними напрямками наукової діяльності лабораторії є:
– проведення наукових досліджень;
– виконання прикладних досліджень і розробок;
– ефективне використання творчого потенціалу викла-

дачів і наукових співробітників в наукових дослідженнях за 
пріоритетними для регіону і України напрямками;

– створення умов для підготовки науково-педагогічних 
кадрів вищої кваліфікації та залучення до науково-дослідної 
роботи студентів.

Основними суб’єктами наукової, науково-методичної 
діяльності лабораторії є науково-педагогічні та наукові пра-
цівники. 

Запрошуємо усіх бажаючих до співпраці. 

В.В. Сізов 
Кандидат педагогічних наук, 

заступник декану музичного факультету
О.М. Ярошкевич

Кандидат історичних наук, 
зав. кафедрою „Соціально-гуманітарні дисципліни”

П Р О  С Т В О Р Е Н Н Я 
Н А У к О В О - Д О С Л І Д Н О ї 

Л А Б О Р А Т О Р І ї

а к Т У а Л Ь н О

13 листопада 2013 року музична школа Дніпропетров-
ської консерваторії ім. М. Глінки зустрічала гостей. Всесвіт-
ньо відомий піаніст Олександр Романовський відвідав Дні-
пропетровськ щоб надихнути юних музикантів. Піаніст ра-
зом з благодійним фондом Леоніда Кучми „Україна” пода-
рував музичним школам два фортепіано фірми „Steinway”.

„Коли у тебе під руками справжній інструмент, все, що 
ти думаєш, вся твоя фантазія може набути цілком конкретно-
го вираження на інструменті. Я думаю, в Україні знайдеть-
ся ще дуже багато людей, які відгукнуться і зрозуміють важ-
ливість того, що робить Леонід Данилович”, говорить О. Ро-
мановський.

В Україні – майже дві тисячі музичних шкіл, і їх кількість 

м і ж н а Р О д н і  з в ’ я з к и

м У з и ч н а  ш к О Л а

Известно, что на повышение исполнительского мас-
терства музыкантов очень благотворно влияют творчес-
кие встречи с именитыми музыкантами-исполнителями, 

дирижёрами и коллективами. Одна из таких встреч стала 
впечатляющим событием в жизни консерватории. Впервые, 

по инициативе Ю.М. Новикова, в рамках IX Международ-
ного фестиваля музыкального искусства „Музыка без гра-
ниц”, был проведен мастер-класс по дирижированию, 
художественным руководителем и дирижёром Ашдодско-
го симфонического оркестра (Израиль), профессором Ваг 
Папяном. Собравшиеся в зале студенты и преподаватели 
не ошиблись в надежде увидеть что-то необычное и новое 
в практике дирижирования. С первых минут общения, ау-
дитория была пленена обаянием, энергетикой и юмором 
маэстро. 

В работе со студентами, главное внимание было на-
правлено не на технику дирижирования, а на воплощение 
замысла композитора, работу над отдельными эпизодами 
и их взаимосвязью. Скрупулёзный подход к исполнению 
каждой фразы, внимание на главные и второстепенные 
смысловые элементы каждого эпизода, неординарность 
методических приёмов, глубокая образность мышления, 
всё это слилось в единый, захватывающий спектакль. 

Как напоминание, прозвучало то, что мы знаем, но не 
всегда выполняем. Это необходимость начинать работу 
над произведением с глубокого теоретического анализа. 
Для воплощения замысла композитора необходимо чётко 
представлять эпоху его творчества, содержание произве-
дения, идею, характер образов и т.д. Было подчёркнуто, 
что в процессе глубокого изучения партитуры, у дириже-
ра формируется слуховое представление реального звуча-
ния произведения. Это и есть исполнительский замысел. 

В.П. Кравченко
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”

нажаль зменшується. Леонід Кучма, коли дізнався, що серед 
причин цього – і брак інструментів, був засмучений. 

„Піаніно – це перший головний інструмент в будь-якій 
школі. Це – підтримка, яка допоможе викладачам готувати 
талановитих музикантів”, – каже екс-президент України. У 
фонді розуміють – для підтримки юних музикантів цього не-
достатньо, проте вірять, що їх ініціативу підхоплять й інші 
меценати. 

„Ми всі говоримо, що діти – наше майбутнє, але не час-
то робимо що-небудь для них, хоча багато чого можемо зро-
бити. Ми не спонтанно вибираємо кандидатів, а шукаємо де 
є школи, які дійсно готують музикантів європейського рівня, 
чия майстерність принесе насолоду всій Україні”, – розповів 
Леонід Кучма. 

Всього в Україні такі музичні інструменти отримають 
75 музичних шкіл. 

В.М. Карась
Директор музичної школи
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки
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„МУ зИЧНЕ МИСТЕцТВО: 
ТРАДИцІї ТА СУЧАСНІСТЬ” 

М А Л А з І Й С Ь к І  С Т А Р Т И

з О Л О Т І  Ф А Н Ф А Р И 
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М. С. МАРкИНОЙ 
ВЕТЕРАНУ кРАСНОзНАМёННОГО 
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Саме під такою назвою були об’єднанні дослідниць-
кі зусилля молодих науковців – студентів та аспірантів На-
ціональної музичної академії України ім. П.І. Чайковсько-
го, Донецької музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва і Дні-
пропетровської консерваторії ім. М. Глінки, – у цьогоріч-
ній міжвузівській науково-практичній конференції, яка від-
булась 21-22 листопада 2013 року в залі виконавської май-
стерності консерваторії ім. М. Глінки. 

Проблема взаємозв’язку новацій і традицій у музичному 
мистецтві вже довгий час є найактуальнішим питань сучас-
ного музикознавства. Тим більш приємно відзначити, що в 
процесі наукових доповідей, полеміки та діалогів творчі но-
вації розглядались через призму музичних звершень мину-
лого, а вивчення „традиції” позначалось виразною увагою 
нового дослідницького погляду.   

Так, маловідомим композиторам минулого і сучасного 
були присвячені виступи О. Хозяїнова „Відомий – невідо-
мий Міхаель Гайдн” (кер. Т.М. Семеряга), О. Хотюн „Твор-
чий портрет Федора Якіменка” (кер. Т.М. Семеряга), а також 
А. Попової „Невивчені сторінки творчості Л. Грабовського” 
(кер. Т.В. Філатова),  та Т. Самарець „Оригінальність твор-
чого мислення Урмаса Сісаска” (кер. Т.М. Семеряга).  

Твори, в яких найглибший зміст філософії буття сягає 
свого апогею, знайшли увагу в дослідженнях А. Піскуно-
вої „Остановись мгновенье …” „Tabula rassa” Арво Пяр-
та” (кер. В.І. Скуратовський), П. Ніякої „Долгое проща-
ние …” 15 квартет як квінтесенція пізнього стилю Д. Шос-
таковича” (кер. В.І. Скуратовський) та В. Шелеста „Сяйво 
небуття: „Золотой петушок” М.А. Римського-Корсакова” 
(кер. В.І. Скуратовський).  

Змістовна та художньо-виразна багатогранність сучас-
ного представлення шедеврів музичної культури висвітлю-
валась у доповідях М. Скуратовської „Метаморфози „Пи-
ковой дамы”: свавілля або оновлення” (кер. В.І. Скуратов-
ський), А. Шевчук „Характери і типажі: до проблеми не-
однозначності образів та їх трактовок” (кер. В.І. Скура-
товський) та С. Рижкової „М. Равель: наставник або ча-
рівник (про підтекст опери-балету „Дитя и волшебство”)” 
(кер. Л.В. Гонтова). 

Жанрові та стильові еволюційні процеси розкривались 
М. Наливайко „Псалм як провідний жанр духовної музи-
ки: від старовини до сучасності” (кер. С.А. Щитова), Н. Су-
ровцевою „Діалог стильових традицій в гармонії „Прелюдії, 
фуги та варіації” для органу ор. 18 С. Франка” (кер. Т.В. Фі-
латова). 

Питання історії становлення зменшеного ладу цікавили 
А. Гренадерову (кер. І.І. Балашова). Функція фортепіанної 
партії у пізніх вокальних циклах Д. Шостаковича досліджу-
валась Ю. Коломієць (кер. Л.В. Гонтова). Форми функціону-
вання автоцитати у творчості М. Равеля виявляла М. Рома-
нець (кер. О.Г. Антонова). 

Яскраво-емоційним представленням позначилась доповідь 
А. Суржикова (кер. Л.О. Рибалка) присвячена системі лейтмо-
тивів в оркестровій сюїті Джона Вільямса „Зоряні війни”. 

Отже, сьома міжвузівська студентська науково-
практична конференція стала вже історією. Але найважли-
вішим для майбутнього постає, відзначений учасниками за-
ходу, високий рівень науково-дослідної роботи студентів 
та їх наукових керівників, що породжує величезну відпові-
дальність у доповідачів наступних наукових конференцій. 

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

доцент кафедри „Виконавське мистецтво”

Видавництво і друкарня «Ліра»
49038, м. Дніпропетровськ, пл. Десантників, 1

Свідоцтво про внесення до Держреєстру
ДК №188 від 19.09.2000.

Останнім часом послухати духовий оркестр стало вели-
кою проблемою – їх майже не існує. Тому виступи духово-
го оркестру Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки 
(диригент І.О. Грузін), завжди сприймаються як велика по-
дія в культурному житті Дніпропетровська. 

Духовий ор-
кестр постійно у 
творчому пошу-
ку. З кожним ро-
ком розширюється 
репертуар колекти-
ву. Концерт, який 
відбувся 26 груд-
ня 2013 року у ве-
ликій залі консер-
ваторії ім. М. Глін-
ки, подарував слу-
хачам найрізнома-
нітнішу програму, 
в якій знайшлось 
місце класичній, 
сучасній, естрад-
ній та народній 
музиці. Яскра-
во виступили з ор-
кестром солісти-
інструменталісти. Прозвучали твори К. Карапетяна „Плач” 
(соліст-кларнетист Є. Самара), І. Матвійчука „Ватра” 
(соліст-флейтист Р. Данилов). Особливо слід відзначити ви-
ступ студентки спеціалізації „Спів” Г. Охотник. Артистич-
но, інтонаційно чисто та натхненно прозвучала українська 
народна пісня „На бережку ноги мила” (інструм. О.В. Се-
рьогіна). Також у виконанні оркестру слухачі почули твори 
Й.С. Баха, В. Бокера, Д. Шаффера, Р. Смітта, Дж. Четтевея, 
Р. ді Маріна, Дж. Спейса.  

Концерт, який відбувся у рамках творчого проекту „Мо-
лоді таланти Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глін-
ки – для молоді міста” пройшов на високому професійному 
рівні. Оркестр показав, що має власне творче обличчя. Він 
гарно укомплектований по групам, тембрально насичений, 
інтонаційно налаштований на чисту гру, збалансований по 
групам, в цілому – єдиний творчий організм. 

М.З. Руденко
Викладач кафедри „Виконавське мистецтво”                           

Архангельск … Белое море, белые ночи, выпускной бал 
21 июня 1941 года … Всё изменил рассвет 22 июня – война! 

На морских просторах Севера действовали два флота: 
военный и цивильный, где служили и женщины: радистки, 
штурманы и даже капитаны. 

Новобранцам служба давалась нелегко. Вахтенный ма-
трос М. Маркина достойно несла боевую службу. Но в 
трудных походах были и радостные минуты отдыха. Мария 
Маркина всегда пела. Природа одарила её красивым голо-
сом. Капитан судна „Тбилиси” Н.К. Субботин направил ма-
троса М. Маркину на учёбу в Архангельское музыкальное 
училище. После окончания училища в 1943 году она продо-
лжила учебу в Московском музыкально-педагогическом ин-
ституте им. Гнесиных. Далее, почти 40 лет Мария Степанов-
на – солистка Днепро-
петровской филармо-
нии. Столько же пре-
подавательская работа 
в Днепропетровском 
музыкальном учили-
ще им. М.И. Глин-
ки. Воспитала мно-
гих вокалистов и за-
мечательного Евгения 
Онегина – Александра 
Прокопенко, а продо-
лжила себя во внучке 
Машеньке Вишняк. 

М.С. Маркина 
ведёт большую вос-
питательную работу в 
клубе „Фронтовичка”, 
она обладатель памят-
ного знака „Участник плавания в конвоях 1941 – 1945 гг.”, 
ордена „За мужество”, кавалер ордена Отечественной 
войны ІІ степени. В книге „Братство северных конвоев” зна-
чится и имя М.С. Маркиной. 

Л.П. Кулиш
Председатель совета Днепропетровского городского 

клуба книголюбов „Литературная гостиная”

З 30 жовтня по 08 листопада 2013 року у м. Куала-Лумпур (Малайзія) проходив міжнародний турнір з пауерліфтингу серед 
спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. У змаганнях взяли участь 30 команд з різних країн світу, які представляли всі 
континенти земної кулі. Нашу країну на даному міжнародному старті представляли 5 спортсменів та доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін консерваторії – головний тренер збірної команди України, заслужений працівник фізичної культури та 
спорту України, заслужений тренер України О.А. Алфьоров. 

В цілому виступ збірної команди України був успішним. Спортсмени України показали результати більше мінімального сві-
тового кваліфікаційного стандарту, що дає їм змогу приймати участь у чемпіонаті світу в 2014 році, а один спортсмен навіть здо-
лав рекорд Європи. Окрім цього, 2 – 4 листопада працював міжнародний симпозіум з пауерліфтингу. Свої рекомендації та власний 
досвід висвітлили й представники України (викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін консерваторії): О.А. Алфьоров, 
І.П. Хлєбодарова, Є.О. Коряка, О.М. Ярошкевич. 

З численної кількості доповідей на міжнародній асамблеї лише проблемні тези українців, великобританців та іранців були під-
тримані колегами світового спортивного співтовариства та призвели до обговорення дискусійних питань. 

О.М. Ярошкевич  
Кандидат історичних наук, зав. кафедрою „Соціально-гуманітарні дисципліни” 

Ось і промайнуло перше півріччя навчального року. Коман-
да студентської ради продовжує дарувати гарний настрій та 
море позитиву студентам консерваторії. Не дивлячись на стис-
лий графік навчання, організовується багато різноманітних та 
цікавих заходів. І саме задля цього ми відкриваємо в газеті „Му-
зичний вісник” нову рубрику, в якій ви зможете дізнаватись все 
найцікавіше, що відбувається у межах нашого закладу. 

У цьому році Студрада оновила свій склад. До нас приєдна-
лись веселі, талановиті та харизматичні хлопці і дівчата. І вже 
у посиленому складі ми рухаємось вперед до відтворення всіх 
наших планів та задумів, щоб зробити навчання у консерваторії 
ще більш цікавим та незабутнім. 

Першим випробуванням для новачків стала організація го-
лосування, до дня вчителя. Всі студенти віддали свої голоси за 
відділи відповідно до запропонованих номінацій.  Таким чи-
ном, найвеселішим відділом став духовий, нестандартним – на-
родний, креативним – естрадний, а дружнім – хоровий. Особли-
во хочеться виділити номінації „А хто обіцяв, що буде легко?”, 
переможцем якої стала кафедра соціально-гуманітарних дисци-
плін, та „Хранителі традицій” – теоретичний відділ. 

17 листопада – важливий день в житті кожного студента. 
У цьому році „День студента” привніс ще одну особливість у 
святкування – відбувся дебют першокурсника. Студенти І кур-
сів всіх відділень продемонстрували усій консерваторії, що 

сюди вони потрапили недарма. Особливо запам’ятались студен-
ти диригентсько-хорового відділу. Заспівати гімн студентству, 
який завершився сучасним танком, було по-справжньому ори-
гінально і дуже цікаво. Завершилось святкування Дня Студента 
просто фантастично. У хол піднесли величезний торт, майже 20 
кг, який був спеціально приготований дівчатами зі Студради. Та-
кого фіналу ніхто навіть уявити не міг. 

Вперше за весь час, у цьому році, Студентська рада брала 
участь у фестивалі соціальної реклами. Ідеєю для фестиваль-
ного ролика стала тема байдужості людей. Нажаль у сучасному 
світі це зовсім не рідкість. Тому звертались до всіх, щоб не були 
байдужими до тих людей, які в нас потребують.  

Доброю традицією стала Благодійна акція напередодні Дня 
Святого Миколая. Всі студенти та викладачі консерваторії зби-
рають речі та іграшки для дітей-сиріт. І у Велике свято Студрада 
відряджає команду музикантів, які їдуть до дитячого будинку та 
грають концерт для дітлахів. 

Крапку у першому семестрі поставить Новорічна програма.  
Ми ще раз запрошуємо Всіх бажаючих до співпраці зі Сту-

дентською радою. Ми готові допомагати Вам, якщо щось тра-
пилося, або в реалізації Ваших ідей та думок.  

А.С. Івченко 
Заступник директора з гуманітарної та виховної роботи 

І. Тоічкін
Студент ІІ курсу спеціалізації „Музичне мистецтво естради”  


