
Як відомо, розвиток культури можливий лише 
за умови збереження традицій. Дніпропетровськ, як 
один з провідних культурних центрів України, завжди 
вирізнявся багатогранністю творчого життя. Проведен-
ня численних фестивалів, конкурсів, форумів з року в 
рік утворює безцінний скарб творчого потенціалу міста 
та усього регіону. Одним з масштабних мистецьких 
проектів у Дніпропетровську є Міжнародний фестиваль 
музичного мистецтва „Музика без меж”, який щороку 
проводить Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки 
спільно з Національною музичною спілкою України. 
Не став виключенням і 2011 рік. З 15 по 18 листопа-
да у концертних залах консерваторії звучала класична 
фортепіанна музика у виконанні відомих музикантів 
сучасності. V Міжнародний фестиваль „Музика без меж” 
представив найвідоміші піаністичні школи – російську 
(професор Російської академії музики ім. Гнесіних Віра 
Носіна, професор Казанської консерваторії ім. Н.Г. Жи-
ганова Євген Михайлов, викладач Російської академії 
музики ім. Гнесіних Павло Домбровський, лауреат 
міжнародних конкурсів Вадим Холоденко), українську 
(заслужений діяч мистецтв України Юрій Новіков, лауре-
ат міжнародних конкурсів Ілля Петров), німецьку (профе-
сор Вищої школи музики ім. Р. Шумана Міхаель Цишанг, 
концертуюча піаністка Наталія Ткаченко), італійську (ла-
уреат міжнародних конкурсів Карло Гранте).  

Вечір урочистого відкриття фестивалю розпочав-
ся музикою Й.С. Баха. У виконанні Юрія Новікова, Іллі 
Петрова та Наталії Ткаченко прозвучав Концерт d-moll 
для 3-х фортепіано з оркестром. Активний та водночас 
емоційно стриманий характер музики ідеально відповідав 
головній цілі заходу – єднання людей через музичне ми-
стецтво. З незгасаючою енергією та життєрадісністю 
прозвучав Концерт № 2 для фортепіано з оркестром  
Л. Бетховена у виконанні Євгена Михайлова. 
Філософський зміст музики, яка наскрізь проникну-
та молитовними інтонаціями представив слухацькій 

аудиторії Юрій Новіков, виконавши Симфонічні варіації 
для фортепіано з оркестром С. Франка. В завершені свят-
кового вечора у виконанні Євгена Михайлова прозву-
чав Концерт № 1 для фортепіано з оркестром Ф. Ліста. 
Патетичний, урочисто-піднесений характер музики 
випромінював невтримну енергію творчості, народжую-
чи у слухачів яскраві передчуття подальших трьох днів 
фестивалю.  

Традиційною складовою форуму є проведен-
ня науково-практичних семінарів, творчих зустрічей, 
майстер-класів за участю відомих виконавців, науковців, 
викладачів, студентів. Цього року науково-практична 

сфера фестивального дійства була представлена лекціями 
та майстер-класами професора Російської академії му-
зики ім. Гнесіних, заслуженого діяча мистецтв Киргизії 

Віри Борисівни Носіної. Відома піаністка, викладач, ав-
тор численних наукових статей, монографій звернулась 
до невичерпної проблеми тлумачення музичної риторики 
бароко, на прикладі символіки музики Й.С. Баха. 

Велике щастя для кожного викладача – бачити своє 
продовження у власних учнях. Концерт Павла Домбровсь-
кого, вихованця В.Б. Носіної, яскраво продемонстрував 
творче взаємозбагачення, яке проявилось у глибокому 
розумінні змісту творів, їх емоційному тонусі, стильових 
градаціях (В.А. Моцарт Соната F-dur, Ф. Шуберт 4 ек-
спромти ор. 90, С. Рахманінов 9 етюдів-картин ор. 39).  

Особливий інтерес визвала програма концерту заслу-
женого артиста Російської Федерації, народного артиста 
Республіки Татарстан Євгена Михайлова. З чотирьох мас-
штабних циклів, представлених виконавцем, три не були 
створені для фортепіано. Сюїти з балету „Лускунчик” 
П. Чайковського - М. Плетньова та музики до драми „Пер 
Гюнт” Е. Грига - Г. Гінзбурга вражали рельєфністю ство-
рення художніх образів. Інтерпретація клавірної Сюїти 
h-moll Ф. Куперена ідеально відповідала витонченому 
стилю французького рококо. Кульмінацією концерту стала 
Друга фортепіанна соната Д. Шостаковича – правдивий 
літопис епохи та водночас сповідь художника, народжена 
у трагічному 1943 році.  

Яскраву естафету свята музики перейняв третій день 
фестивального марафону, який представив блискучу 
можливість почути й усвідомити характеристичні ознаки 
російської, німецької та італійської фортепіанних шкіл. 

Численна студентська молодь, викладачі, гості з багатьох 
інших музичних закладів стали учасниками майстер-
класів і творчих зустрічей з Павлом Домбровським та 
Міхаелем Цишангом. У концерті Вадима Холоденка 
прозвучали шедеври фортепіанної музики: Соната № 1 
d-moll С. Рахманінова, 8 етюдів ор. 42 та 3 етюди ор. 65 
О. Скрябіна. Молодий виконавець насамперед вражав 
цілеспрямованістю і глибоким проникненням у зміст 
музики, що давало змогу впевненої побудови власної 
інтерпретаційної концепції творів. 

Виступ італійського піаніста Карло Гранте позна-
чився передусім блискучою ефектністю. Віртуозно-
технічна досконалість у поєднанні з тонким відчуттям 
імпровізаційної природи творів дозволили музиканту 
яскраво представити слухачам 6 клавірних сонат Д. 
Скарлатті. Виконання „Мефісто-вальсу” Ф. Ліста - Ф. 
Бузоні контрастно відтворило танцювально-демонічний 
характер твору. Диявольський, емоційно-динамічний по-
рив змінили просвітлено-сумні 3 Елегії Ф. Бузоні (№ 4 
„Покої Турандот”, № 5 „Нічний вальс”, № 7 „Колиско-
ва”). Завершуючи свій виступ італійський піаніст пред-

ставив одну з вершин віртуозного піаністичного ми-
стецтва ХХ століття – цикл фортепіанних п’єс „Нічний 
Гаспар” М. Равеля.  

У заключний день фестивалю відбувся майстер-клас 
лауреата міжнародних конкурсів Вадима Холоденка, а 
також концерт професора Вищої школи музики ім. Р. Шу-
мана (м. Дюссельдорф) Міхаеля Цишанга. Поряд з ше-
деврами В.А. Моцарта (Сонати a-moll та C-dur), Ф. Ліста 
(Соната „За прочитанням Данте”) піаніст виконав музику 
маловідомого німецького композитора Зиґфріда Карг-
Елерта (цикл фортепіанних п’єс „Верескові пейзажі”).  

У концерті урочистого закриття фестивалю прийняли 
участь молоді піаністи Дніпропетровська – учні музич-
них шкіл, студенти Дніпропетровської консерваторії ім. 
М. Глінки, засвідчуючи блискучі перспективи розвитку 
музичної культури міста й області.  

Складно осягнути вагоме значення V Міжнародного 
фестивалю музичного мистецтва „Музика без меж” для 
студентів, викладачів, численних цінителів класичного 
музичного мистецтва. Цей масштабний проект зберігає і 
примножує вікові музичні традиції регіону, які у новому 
часі стають однією з основ розвитку культури України.    

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Виконавське мистецтво”

В.І. Скуратовський
Старший викладач кафедри

„Історія та теорія музики”
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14 грудня 2011 року у великій залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки 
відбувся ювілейний концерт присвячений 40-річчю творчої діяльності Заслуженого  
діяча мистецтв України, відомої піаністки, професора Наталії Олександрівни 
Мельникової. Після закінчення аспірантури Казанської державної консерваторії 
ім. Н.Г. Жиганова мистецька палітра її творчого життя розкрилась неабиякою 
багатогранністю служіння музичному мистецтву. Особливе місце у цій нелегкій місії 
належить педагогіці. 40 років викладацької діяльності у вищих навчальних закладах 
склали безцінний скарб високого професіоналізму Н.О. Мельникової. Ведучий 
концерту В.І. Скуратовський, який акцентував увагу слухачів саме на цьому факті з 
її творчої біографії, представив численних учнів Н.О. Мельникової, які з успіхом 
працюють і продовжують навчання у різних країнах світу. 

Найперше, що вирізняє клас викладача (клас у розумінні групи студентів) 
– це відповідна атмосфера, яка, безумовно, формується педагогом. За словами 
В.І. Скуратовського клас Н.О. Мельникової характеризує особлива духовна красота 
як творчого процесу, так і взаємовідносин викладача зі студентами, а також велика 
відповідальність бути учнем такого педагога.  

Концерт відкрився Сонатою-фантазією № 2 gis-moll О. Скрябіна у виконанні 
Д. Чигрина. Піаніст виразно передав тонкий ліризм музики (І частина), глибина якого 
здатна вмить сягнути апогею збудження (ІІ частина). Проникливо розкрила поетику 
музичного мовлення А. Бровкова, представивши слухачам Баладу № 4 f-moll Ф. Шопена. 
Виступ А. Єзерської відтворив безмежність романтичних уявлень у Трьох фантазіях 
ор. 116 Й. Брамса; виконавиця проникливо передала фантастичний образ Ундіни, 
представниці ірреального світу з фортепіанного циклу „Нічний Гаспар” М. Равеля. 
Ефектно прозвучали Три аргентинські танці А. Хінастери у виконанні Є. Чікунової. 
Фортепіанну фантазію „Ісламей” М. Балакірєва блискавично представила Н. Войт. 

З числа учнів Н.О. Мельникової минулих років у концерті взяли участь О. 
Корєнєва, у виконанні якої виразно прозвучав гімн безсмертній любові – Р. Вагнер 
- Ф. Ліст Заключна сцена з опери „Трістан і Ізольда”; Н. Золотарьова іскрометно-
вишукано виконала „Іспанську рапсодію” Ф. Ліста; С. Школяренко подарував 
численній слухацькій аудиторії шедеври Ф. Шопена – Етюд e-moll ор. 25, Мазурку 
а-moll ор. 67, Скерцо № 2 b-moll; П. Мінгальов проникливо виконав Сонату-фантазію  
„За прочитанням Данте” Ф. Ліста. 

Величезне щастя для кожного викладача бачити високі результати власної праці, 
відчувати радість творчості у серцях учнів та слухачів. Бажаємо Наталії Олександрівні 
Мельниковій міцного здоров’я, життєвої наснаги та нових творчих звершень.  

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Виконавське мистецтво”

в і т а є м о !

Ростов-на-Дону всегда славился своими джазовыми традициями. Первыми в 
СССР в Ростове открыли отделение джазовой музыки в музыкальном училище, затем в 
консерватории. Главным вдохновителем этих идей был выдающийся музыкант-пианист, 
дирижер, композитор, педагог, Заслуженный деятель искусств России Ким Назаретов. 

С 5 по 7 ноября 2011 года 
в Ростове-на-Дону прошел 
VІІ Международный конкурс 
молодых исполнителей, 
посвященный 75-летию со дня 
рождения Кима Назаретова. 
Он был основателем этого 
конкурса, о чем с большим 
теплом вспоминали его 
коллеги во всех выступлениях, 
звучавших со сцены. 
Дело, которому отдал весь 
свой талант музыканта, 
организатора и руководителя 
Ким Назаретов – живет, и это 
самая высокая награда. 

Возглавил жюри конкурса замечательный джазовый музыкант Игорь Бутман. 
Члены жюри – С. Давыдов (Украина), Д. Рафаэли (Израиль), В. Колесников (Украина), 
А. Тарацуян (Россия), А. Канзберг (Израиль), А. Рустамянц (Россия), А. Бердников 
(Россия). 

География участников конкурса весьма обширна – Москва, Ростов-на-
Дону, Екатеринбург, Краснодар, Сочи, Челябинск, Самара, Горький, Тель-Авив, 
Днепропетровск, Донецк, Харьков, Минск. Более 60-и участников после І-го тура 
предварительного прослушивания прошли конкурсный отбор по фонограммам. 
Выступление конкурсантов проводилось по каждому инструменту в категориях солист 
джазового ансамбля, солист. И хотя джаз искусство коллективное, но как говорят, – 
отлично, когда в этом коллективе все великолепные солисты. 

Днепропетровск был представлен двумя талантливыми джазовыми музыкантами: 
Михаилом Лышенко (фортепиано) и Яковом Цветинским (труба). Они достойно 
представили Днепропетровскую консерваторию им. М. Глинки и были отмечены 
дипломами за исполнительское мастерство. Нельзя не сказать какой прекрасный 
колористический эффект внёс вокал Дарьи Лышенко в интерпретацию произведений, 
с которыми выступил Михаил Лышенко. С Яковом Цветинским играли сессионные 
музыканты из Ростова-на-Дону, которые буквально с первых тактов органично 
влились в композиции. 

Праздник джаза закончился масштабным концертом, в котором Игорь Бутман 
играл с израильским трио, „виртуальным” биг-бэндом А. Тарацуяна из Ростова-на-
Дону.         

Участие в таких конкурсах очень обогащает молодых джазменов: общение, 
совместное музицирование с исполнителями из России, Белоруссии, Израиля – это 
масса незабываемых впечатлений. 

В.В. Щепетнов
Заведующий ПЦК „Музыкальное искусство эстрады”

м і ж н а р о д н і  з в ’ Я з К и

Ю в і л е й н и й  к о н ц е р т молодість, та лант, натхнення
8 грудня 2011 року у великій залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки 

відбувся ІV Всеукраїнський конкурс молодих солістів камерних ансамблів „Молодість, 
талант, натхнення”. Метою конкурсу є виявлення творчо-обдарованих дітей та молоді 
для подальшої їх підтримки у реалізації творчого хисту та підвищенні виконавської 
майстерності. Конкурсні випробування популяризують ансамблеву гру у початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах та музичних училищах України.  

Голова організаційного комітету конкурсу – завідуюча ПЦК „Камерний ансамбль 
та концертмейстерська майстерність” Г.В. Виноградова. До складу журі у категорії 
ДМШ входять провідні викладачі предметно-циклової комісії – М.В. Кірічок, 
О.О. Павлухіна, В.С. Плискановська, Г.В. Ракітіна, Л.В. Тонконог. Журі категорії 
музичних училищ представляють Г.В. Виноградова, завідувач ПЦК „Оркестрові 
духові та ударні інструменти” І.О. Грузін; проректор з навчальної роботи, кандидат 
мистецтвознавства С.В. Хананаєв; викладач В.С. Плискановська. Голова журі – ректор 
консерваторії, Заслужений діяч мистецтв України Ю.М. Новіков. 

У цьогорічному конкурсі збільшився творчий потенціал ансамблів музичних 
шкіл. Була представлена різноманітна й більш складна програма. Лауреатом І ступеня 
в номінації „Камерний ансамбль” став колектив з ДМШ № 8 – С. Рзаєва (флейта) 
і Є. Бортульов (фортепіано). Лауреат ІІ ступеня – ансамбль ДМШ № 14 у складі 
Є. Дашко (скрипка), В. Кулик (скрипка) та К. Єгорова (фортепіано). 

В номінації „Ансамблеве виконавство” протягом кількох років високий 
професійний рівень демонструють вихованці ДМШ № 15. У цьому році лауреатом 
І ступеня став ансамбль у складі П. Косинський (скрипка) та В. Фоменко (фортепіано).  

Вже традиційно у конкурсі камерних ансамблів приймають участь музичні 
училища України. У 2010 році Гран-прі одержав ансамбль музичного училища 
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки у складі Б. Коваль (фортепіано), 
Д. Нагорна (скрипка) та О. Яценко (віолончель). У цьому році лауреатами І ступеня 
стали ансамбль Сімферопольського музичного училища – А. Пшеченко та К. Макарова, 
а також ансамбль Донецького музичного училища – Г. Барсегян (кларнет), А. Дубінець 
(кларнет) та Г. Чирікіна (фортепіано). 

Кожного року конкурс „Молодість, талант, натхнення” виявляє нові таланти. 
Його географія все більше розширюється, запрошуючи до участі у конкурсних 
випробуваннях нових шанувальників ансамблевого мистецтва.    

 С.В. Хананаєв
Проректор з навчальної роботи,

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Виконавське мистецтво”         
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8 листопада 2011 року в Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки відбувся 
Міжнародний музичний форум 2011 за участю творчої молоді Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки та Варшавського університету музики ім. Ф. Шопена. 

Форум, як найвизначніше масштабне зібрання для спілкування митців об’єднаних 
спільними інтересами, представив яскраві мистецькі здобутки студентської молоді 
провідних вищих музичних навчальних закладів України та Польщі.  

У вітальних промовах Генерального консула республіки Польща в Україні 
Яна Граната, голови Дніпропетровської обласної ради Євгена Удода, ректора 
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Юрія Новікова, професора Варшавського 
університету музики ім. Ф. Шопена Лешека Соколовського прозвучала впевненість в 
успіху справ у будь-якій сфері діяльності людства, якщо міжнародний діалог ведеться 
інтернаціональною мовою музики. 

Шедеври фортепіанного мистецтва видатного польського композитора Фредеріка 
Шопена блискуче виконала студентка Варшавського університету музики ім. 
Ф. Шопена Іоанна Ружевська (Мазурки c-moll, h-moll, Des-dur; Балада g-moll; 
Великий полонез Es-dur). Студенти Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки 
Катерина Коляда (скрипка) та Ганна Шанталова (фортепіано) натхненно представили 
скрипкову сонату К. Шимановського, у яскравій інтерпретації Юрія Бєдніка (флейта) 
та Катерини Павлухіної (фортепіано) емоційно-піднесено прозвучала джазова соната 
„Ілюзія” К. Боліна, іскрометне Скерцо-тарантелу Г. Венявського експресивно виконали 
Єлизавета Каблоцька (скрипка) та Галина Ушакова (фортепіано), романс „Душа, 
– се конвалія ніжна” І. Алчевського та мініатюру „Піршество” Дж. Росіні виразно 
відтворили Катерина Миколайко (вокал) та Наталія Войт (фортепіано), мазурка 
„Обертас” Г. Венявського яскраво прозвучала у виконанні Марії Ємець (скрипка) та 
Ганни Єзерської (фортепіано). 

Підбір творів і побудова програми концерту з урахуванням характеру та специфіки 
мистецького заходу професійно були вирішені художнім керівником проекту – Галиною 
Виноградовою.    

Таким чином, коло друзів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки 
поповнилось ще одним знаним музичним навчальним закладом. 

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Виконавське мистецтво”
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музичний форум 2011

1 декабря 2011 года в Днепропетровской консерватории им. М. Глинки состоялся 
концерт, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося балалаечника, 
композитора, основателя первого русского оркестра народных инструментов – 
Василия Васильевича Андреева. В истории музыкальной культуры В.В. Андреев 
известен и как музыкальный мастер, предпринявший значительные конструкционные 
усовершенствования балалайки и домры.  

Концерт открылся выступлением оркестра народных инструментов студентов 
І-ІІ курсов музыкального училища Днепропетровской консерватории им. М. Глинки 
(дирижер Е.С. Титова). В их исполнении величественно прозвучал Полонез № 1 
В.В. Андреева. Унисон балалаечников выразительно передал неповторимый 
художественно-индивидуальный колорит русского народного инструмента – балалайки, 
исполнив вальс „Грёзы” В.В. Андреева. Отрадно то, что в составе ансамбля балалаечников 
играли не только педагоги, студенты, но и учащиеся музыкальной школы консерватории 
им. М. Глинки Иван Трофимов и Анатолий Букин. С восторгом публика восприняла 
и игру ансамбля домристов, которые с блестящей метроритмической слаженностью, 
эмоционально представили произведение В.В. Андреева „Сцена из балета”.   

Выступление солистов открыл Заслуженный артист Украины, балалаечник Юрий 
Федотов. В его интерпретации утонченно прозвучал вальс „Балалайка”, одно из самых 
известных произведений В.В. Андреева. Педагоги, лауреаты международных конкурсов 
домристки В. Кикас, Н. Корчинская и студент ІV курса консерватории балалаечник 
И. Панков (класс преподавателя В.А. Красношлыка) с технически-виртуозным 
совершенством исполнили произведения современных композиторов, в том числе 
сочинения харьковского домриста, композитора Б.А. Михеева.  

Кульминацией праздничного вечера стало выступление оркестра народных 
инструментов „Казачок” – лауреата международного конкурса, который проходил в июне 
2011 года в городе-герое Севастополе, где коллектив стал обладателем золотой медали и 
первой премии конкурса, а его художественному руководителю В.А. Красношлыку был 
вручен диплом лучшего дирижера.  

Оркестр вдохновенно представил Андреевские шедевры. В исполнении вальса „Фавн” 
(инструментовка А.К. Улахлы) с яркой музыкально-драматической выразительностью 
музыкантам удалось воссоздать образ древнего Божества, милостивого царя гор, 
полей, лугов. В русской народной песне „Светит месяц” (обработка В.В. Андреева, 
инструментовка А.К. Улахлы) оркестр в полной мере показал свой творческий характер и 
профессионализм, всё то, что приобретается на репетициях во взаимопонимании между 
музыкантами. В игре использовались различные градации динамических оттенков, 
многообразие штриховой палитры, рельефность в построении музыкальных фраз. 

Концерт памяти В.В. Андреева стал праздником торжества народной музыки, чего 
всегда хотел, и к чему всегда стремился великий маэстро. 

А.А. Берсан
Заслуженный работник культуры Украины,

преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”                                            

концерт памяти в.в. андреева

В творческой среде, конечно, музыкальной в первую очередь, всегда имеет 
место дух соревнования. Начиная от самых истоков возникновения джаза в Новом 
Орлеане и Чикаго, такое соперничество имело выражение в так называемых 
джазовых братствах, главной идеей которых было единение и взаимообогащение 
джазом. Выдающиеся пианисты направления хонки-тонк: Джелли Ролл Мортон, 
Макк Льюис, Скотт Джоплин любили собираться и по-доброму, устраивать 
исполнительские состязания. 

9 декабря 2011 года в Днепропетровской консерватории им. М. Глинки уже во 
второй раз прошел конкурс джазовых пианистов Украины. Подобное мероприятие, в 
своем роде, уникально, так как собрать только джазовых пианистов с разнообразными 
стилевыми направлениями, программами, манерой исполнения – не простая задача. 
Немало споров, порой полярных высказываний было относительно условий, 
положений, исполняемых произведений и т. д. 

В этом году принято решение оставить две возрастные категории: 14-19 лет 
и 20-32 года. Обусловлено это тем, что к 14-и годам молодые музыканты, скорее 
всего, определились, что именно в музыке джаза их привлекает. Конечно же, 
количество участников было несколько меньшим, чем на первом конкурсе, в котором 
принимали участие дети до 14 лет, но всё же членами жюри В.В. Щепетновым, 
Ю.В. Паламарчуком, И.В. Одинцовой, Д.А. Соловьёвым был отмечен качественный 
рост исполняемой джазовой музыки. 

Фортепианный джаз в Днепропетровске имел и имеет прочную основу, 
достаточно вспомнить такого замечательного пианиста как Андрей Кондаков. 

Лауреатами второго конкурса джазовых пианистов стали студенты 
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки М. Лышенко (І место) и И. Тоичкин 
(ІІ место), студент Донецкой музыкальной академии им. С.С. Прокофьева 
А. Рыбальченко (ІІ место) и студентка Донецкого музыкального училища 
М. Коломиец (ІІІ место). 

Прелюдией к конкурсным прослушиваниям стал концерт лауреатов первого 
пианистического джазового конкурса. Выступили М. Лышенко, Д. Соловьёв, 
В. Щепетнов и дипломант Национального джазового конкурса в городе Донецке – 
ансамбль „Art Line Band”. 

Праздник джаза удался, чему в огромной степени способствовал горячий приём 
по-настоящему джазовой студенческой аудитории.  

В.В. Щепетнов
Заведующий ПЦК „Музыкальное искусство эстрады”

рож дение новой 
джазовой тра диции

К о н К у р с



4 стор. МУЗИЧНИЙ ВІСНИК

К о н ф е р е н ц і Я

«МУЗИЧНИЙ ВІСНИК»
Дніпропетровська обласна газета,
засновник і видавець:
Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки
Мова видання: російська і українська

Редактор В.В. Громченко
Фото: С.В. Селезньов

Газета виходить один раз на два місяці.
Адреса редакції: 49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Ливарна, 10

Тираж: 500 екз.
Номер видання: № 4 (25)

Дата подачі на
друк: 22.12.2011 р.

Духовий оркестр …! Ці слова навівають спогади у 
середнього та старшого покоління про ті часи, коли цей вид 
мистецтва був самим розповсюдженим і, без перебільшення, 
найпопулярнішим серед усіх прошарків населення. Святкові 
концертні заходи, паради та демонстрації на майданах, 
народні гуляння, завжди супроводжувались духовою 
музикою. Оркестри духових інструментів були постійним 
атрибутом шкіл, училищ, вузів, заводів та фабрик. 

К о н ц е р т

м и с т е ц ь К а  а К ц і Я

у т ра д и ц і я х д у хо во го в и ко на вс т в а

творче змаганнЯ

На жаль останнім часом ці традиції подекуди майже 
зникли. Але на щастя осередки духової музики існують 
і розвиваються у мистецьких навчальних закладах. До 
таких відноситься духовий оркестр Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки під керівництвом І.О. Грузіна. 
Колектив завжди бажаний на міських святкових заходах. 
Не обділяє оркестр увагою і обласне керівництво, яке часто 
запрошує колектив прийняти участь у концертах державного 
рівня. 

19 грудня 2011 року, в день Святого Миколая у музикантів-
духовиків подвійне свято – звітний концерт духового оркестру 
консерваторії. Публіка висловлює задоволення від того, що у 
репертуар колективу включені твори невідомі слухачам, такі 
як „Токата” В. Барсегяна, „Весела увертюра” Келер Бела, 
Увертюра „Нейтральні води” К. Молчанова та інші. 

Художня багатогранність звучання оркестру досягалась 
професійністю диригентів І.О. Грузіна, С.М. Петросяна, 
В.П. Кравченка, О.В. Серьогіна. Відчутний суттєвий ріст 
виконавської майстерності колективу. Яскраво виступили 
солісти В. Лебедь (саксофон) та Р. Данилов (флейта). 

Отже, побажаємо музикантам творчої наснаги та нових 
професійних успіхів.   

В.П. Кравченко
Викладач кафедри „Виконавське мистецтво” 

к а м е р то н х х і
30 листопада 2011 року у Дніпропетровській 

консерваторії ім. М. Глінки відбувся ІІ Міжрегіональний 
конкурс з музично-теоретичних дисциплін „Камертон 
ХХІ”. У цьогорічному творчому змаганні прийняли 
участь команди з музичних училищ міст Полтави, 
Донецька, Запоріжжя, Дніпродзержинська та дві команди 
з Дніпропетровська. 

Мета конкурсу – творча інтерпретація традиційних 
форм активізації музичного слуху. Змагання розраховане не 
лише на студентів теоретичних відділів, у ньому приймає 
активну участь молодь усіх музичних спеціалізацій. Також 
відзначимо, що особлива увага у складанні конкурсних 
вимог приділяється впровадженню експериментальних 
завдань. Таким чином, „Камертон ХХІ” – це широке поле 
для реалізації творчих можливостей як студентів, так й їх 
викладачів.  

Організаторами та ідейними натхненниками 
конкурсу є викладачі кафедри „Історія та теорія 
музики” Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки 
Л.В. Гонтова та Л.П. Лютько. До складу журі увійшли 
музикознавці з усіх запрошених музичних училищ, а 
також педагоги консерваторії ім. М. Глінки С.А. Щитова, 
В.І. Скуратовський і Т.М. Мартінєк. Приємно, що увагу 
до цьогорічних музично-теоретичних змагань приділило 
й Криворізьке музичне училище, делегувавши для 
участі в роботі журі завідуючу відділом „Теорія музики” 
О.С. Парієву.   

За сумою балів найкращі результати показали 
команди з Дніпропетровська (команда № 1), Запоріжжя 
та Донецька. Спираючись на відгуки гостей, членів журі, 
усвідомлюючи творчий запал студентів і викладачів 
маємо надію, що географія конкурсу з року в рік буде 
розширюватись та у недалекому майбутньому він отримає 
всеукраїнський статус.   

С.А. Щитова
Кандидат мистецтвознавства, доцент

завідувач кафедри „Історія та теорія музики”  

Ще звучать у пам’яті фінальні акорди V  Міжнародного 
фестивалю музичного мистецтва „Музика без меж”, а 
динаміка творчого життя Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки представляє вже новий виток розвитку 
музичної культури регіону. Відрадно те, що творцями нових 
сходинок еволюційного процесу є студентська молодь, якій 
і належить у майбутньому збереження та примноження 
культурних традицій Дніпропетровщини. V Міжвузівська 
науково-практична студентська конференція „Композитор 
та виконавець: феномен творчого взаємозбагачення”, яка 
відбулась 24 - 25 листопада 2011 року, яскраво засвідчила 
вагомий науково-творчий потенціал студентів. Гостями 
цьогорічної конференції стали вихованці провідних музичних 
навчальних закладів міста Донецька – музичної академії 
ім. С.С. Прокоф’єва, музичного училища та спеціалізованої 
музичної школи-інтернату для обдарованих дітей. 

Перший день науково-творчого спілкування був 
представлений доповідями студентів Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки. З’ясуванню ознак циклу та 
циклічності на прикладі хорової творчості С. Танєєва був 
присвячений доклад студентки І курсу музичного факультету 
А. Корягіної (кер. С.А. Щитова). Своєрідним відкриттям для 
багатьох слухачів стало знайомство з творчістю М. Метнера у 
доповіді студентки ІІ курсу музичного училища П. Ніякої (кер. 
В.І. Скуратовський). Жвавим діалогом з приводу можливості 
концертного представлення Херувимської пісні позначився 
доклад студентки V курсу музичного факультету О. Кифорук 
(кер. В.І. Скуратовський) на тему „Херувимська пісня у 
творчості українських композиторів: історія та сьогодення”. 
Феномен творчого взаємозбагачення між В. Моцартом і 
А. Штадлером, на прикладі виконавського аналізу Концерту 
A-dur для кларнета з оркестром В. Моцарта, досліджував 
студент І курсу музичного факультету А. Шапошник (кер. 
В.В. Громченко). Питанням історії інтерпретації дисковистави 
В. Висоцького „Аліса у країні чудес” був присвячений доклад 
студента ІV курсу музичного училища Т. Ячмєнєва (кер. 
А.А. Тулянцев). Студент ІV курсу музичного факультету 
А. Кочуров (кер. І.О. Ларічева) натхненно розкрив особливості 
традиційного скрипкового виконавського мистецтва 
Ірландії. Надзвичайною активністю слухацького сприйняття 
позначилась доповідь студентки ІІ курсу музичного училища 

М. Скуратовської (кер. В.І. Скуратовський) на тему „Музичні 
„плагіати” ХІХ – ХХ століть: збіг? закономірність? художнє 
явище?”. 

У завершені першого дня конференції студентка V курсу 
музичного факультету А. Савелій (кер. С.А. Щитова) 
висвітлювала традиції хорового концерту в українській музиці 
на сучасному етапі. Дослідженню ролі мовної інтонації в 
інструментальному тематизмі Л. Бетховена, на прикладі 
фортепіанних сонат № 14 і 17, була присвячена доповідь 
студентки ІІ курсу музичного училища С. Рижкової (кер. 
В.І. Скуратовський). Традиції середньовічних „Dance Macabre” 
та їх взаємозв’язок з вокальним циклом „Пісні й танці смерті” 
М. Мусоргського розкривала студентка І курсу музичного 
училища А. Піскунова (кер. В.І. Скуратовський). 

Другий день наукового спілкування складався переважно 
з виступів гостей конференції. Студентка ІV курсу Донецького 
музичного училища О. Середина (кер. А.І. Латинцева) 
досліджувала перевтілення фольклорних виконавських 
традицій у творчості сучасного донецького композитора 
В. Стеценка. Особливостям модернової режисури 
концертного виступу була присвячена доповідь студентки 
ІІ курсу Донецької музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва 
Ії Фьодорової (кер. Н.Г. Данченко). Історію виникнення і 
традиції канте хондо в культурі Іспанії висвітлювала студентка 
ІV курсу музичного училища Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки К. Зеленська (кер. Т.М. Семеряга). Перспективам 
розвитку композиторської школи Донеччини був присвячений 
доклад учениці 11 класу Донецької спеціалізованої музичної 
школи-інтернату для обдарованих дітей М. Гайдук (кер. 
О.П. Мартиненко). Жанр притчі у сучасному кінематографі 
досліджував студент І курсу музичного училища 
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки О. Неклеса 
(кер. Л.В. Гонтова). Актуальні питання сучасної оперної 
режисури, на прикладі аналізу Цюріхської постановки опери 
„Травіата” Дж. Верді, постали в центрі уваги учня 10 класу 
Донецької спеціалізованої музичної школи-інтернату для 
обдарованих дітей Ю. Рєпіна (кер. О.А. Садівнича). Студент 
ІІІ курсу музичного училища Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки Є. Бутін (кер. Л.В. Гонтова) досліджував 
функції весільного обряду в операх М. Глінки. Шедевр 
Ф. Ліста Соната-фантазія „За прочитанням Данте” привернув 
наукову допитливість студентки ІІІ курсу Донецького 
музичного училища А. Ковнір (кер. А.М. Прокуденко). 
Огляд проблем популяризації класичної музики, на основі 
аналізу Міжнародного фестивалю оперного мистецтва 
„Золота корона”, постав у полі зору учня 9 класу Донецької 
спеціалізованої музичної школи-інтернату для обдарованих 
дітей М. Ілющенко (кер. О.А. Садівнича). 

Результати цьогорічної конференції обговорювались на 
круглому столі та засіданні кафедри „Історія та теорія музики”. 
Серед здобутків відзначимо збільшення інтересу студентства 
до науково-творчого спілкування, що яскраво засвідчує 
багаточисельна публіка конференційної зали; представлення 
доповідачами музичних ілюстрацій у реальному виконанні на 
власних інструментах, та найголовніше, розширення діалогу 
між промовцем та слухачами до форм полеміки, дебатів, саме 
у яких і відбувається кристалізація (апробація) вже існуючих 
наукових напрацювань та формуються шляхи їх подальшого 
розвитку. Безумовно, гострота діалогів була б значно більшою, 
а відтак і плідність спілкування кориснішою, коли б участь у 
конференції гостей простяглась на повні два дні заходу. 

Нові досягнення висувають і нові питання, ступінь 
вирішення яких побачимо у наступній конференції. 

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Виконавське мистецтво”

нау ко во - т во р ч е 
вз ає м о з б а га ч е н н я

З 2 вересня по 29 жовтня 2011 року на теренах 
Дніпропетровської області пройшла ІІ Мистецька акція 
„Будуємо нову Дніпропетровщину”. Студентами та 
викладачами Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки 
було підготовлено та проведено 16 концертів у сільській 
місцевості. У цілому в акції взяли участь 89 студентів та 17 
викладачів. 

Концертні програми були складені з урахуванням 
смаків та вікових категорій мешканців кожного села. 
Улюбленцями публіки стали дует гітаристів „Есперанса” 
у складі Д. Демченка та Д. Маленка, а також дует Є. Жила 
(акордеон) та Л. Фоменко (домра). Цікаві джазові композиції 
представили солісти-вокалісти: Т. Дяченко, Х. Мірзоєва, 
Т. Прядко. Сучасні українські пісні з натхненням виконували 
О. Іщенко, Ю. Калітка, В. Рівна, Є. Черевко, С. Лоза, 
М. Дворник. Полюбилась слухачам і виконавиця старовинних 

та сучасних романсів А. Шевчук. Під акомпанемент бандуриста 
І. Клюєнкова викладач О. Володимиров виконував арії з опер, 
відомі українські народні пісні. Неможливо описати словами ті 
відчуття, які читались у поглядах сільських людей, коли вони 
чули гру баяністів та акордеоністів: К. Іванченка, С. Жорова, 
А. Тарасенка, М. Шепеля. 

На довго залишаться у пам’яті селян яскраві спогади від 
концертів духового оркестру (диригент І. Грузін) та оркестру 
народних інструментів „Козачок” (диригент В. Красношлик). 

ІІ Обласна мистецька акція „Будуємо нову 
Дніпропетровщину” продовжує бути прекрасною базою 
виконавської практики для студентів Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки.   

Н.Ф. Вівташ
Режисер-постановник концертних програм 

мистецької акції „Будуємо нову Дніпропетровщину”

молодь консерваторії – трудівникам се ла


