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Отзвучали последние аккорды „Симфонических этюдов” 
Р. Шумана и III Международный фестиваль фортепианного 
искусства „Музыка без границ” ушел в историю. 

По мнению большинства его слушателей – гостей 
фестиваля, прессы, пианистов города и области, которые уже 
успели обменяться своими впечатлениями – этот фестиваль 
был самым ярким, эмоциональным, запоминающимся, 
профессионально интересным, разноплановым по 
представленным пианистическим школам, богатым по 
амплитуде фортепианных сочинений авторов разных эпох, 
стилей, национальных композиторских школ.

По прошествии III фестиваля можно уже говорить об 
основных задачах фестивалей, намечающихся тенденциях 
и даже о формировании определенных традиций в их 
проведении. 

Одна из главных задач фестивалей – объединение 
пианистов области вокруг Днепропетровской консерватории 
им. М. Глинки как профессионального центра фортепианной 
культуры региона, решается весьма успешно. Если I 
фестиваль был встречен несколько настороженно и многих 
приходилось убеждать в его полезности и необходимости, 
то переполненный зал нынешнего фестиваля доказал, что он 
принят и принят с восторгом.

Традиционно каждый фестиваль начинается с концерта 
автора идеи проведения фестивалей и их организатора, 
ректора Днепропетровской консерватории им. М. Глинки, 
Заслуженного деятеля искусств Украины, доцента Юрия 
Михайловича Новикова. 

Игру пианиста всегда отличает сосредоточенность, 
вдумчивость, глубокая музыкальность, прекрасный 
звук (тонкое пианиссимо и мягкое объемное форте), 
ясность концепции и драматургии каждого исполняемого 
произведения. Всегда интересен и нов репертуар музыканта. 
Рядом с шедеврами мирового фортепианного искусства (в 
этом концерте прозвучала „Чакона” И.С. Баха - Ф. Бузони) 
всегда звучат мало известные, незаслуженно забытые или 
впервые исполняемые в Днепропетровске произведения. 
Это просветительская черта исполнительской деятельности 
пианиста. С большой степенью вероятности можно 
утверждать, что Фантазия К. Сен-Санса для фортепиано с 
оркестром „Африка” впервые прозвучала в Днепропетровске 
в исполнении Ю. Новикова. 

Необходимо отметить всё возрастающее мастерство 
симфонического оркестра студентов Днепропетровской 
консерватории им. М. Глинки под руководством дирижера 
Донецкого Национального Академического театра оперы и 
балета Виктора Олейника, с которым традиционно выступает 
ректор и другие участники фестивалей. 

В этом концерте Ю.М. Новиков также впервые выступил 
в качестве концертмейстера в дуэте с профессором 
кафедры сольного пения Одесской государственной 
музыкальной академии им. А.В. Неждановой, Заслуженным 
артистом Украины, солистом Одесского Национального 
Академического театра оперы и балета Василием Навротским. 
Артистическое соревнование ярких индивидуальностей 
доставило настоящее удовольствие публике. Энергичная и 

вместе с тем изысканная игра пианиста воспринималась очень 
рельефно в сопоставлении с эмоциональным и артистичным 
звучанием вокалиста. Своеобразие характера каждого 

артиста достигло полной гармонии благодаря гениальной 
музыке М. Мусоргского и С. Рахманинова. 

С большим нетерпением и радостью ожидали 
слушатели новую творческую встречу с полюбившимся 
уже днепропетровцам профессором кафедры специального 
фортепиано Казанской государственной консерватории 
им. Н.Г. Жиганова, солистом Московской филармонии, 
Народным артистом Республики Татарстана Евгением 
Михайловым. В очередной раз многогранность одаренности 
музыканта проявилась в творческой всеобъемности, 
безупречном артистическом вкусе, техническом 
совершенстве, которое обеспечивает убедительное и 
оригинальное звучание пьес любой сложности и стиля. 

Фестиваль познакомил музыкантов Днепропетровска 
и с новыми именами, новыми талантливыми пианистами, 
яркими представителями современного исполнительства 
европейского уровня.

Открытием ІІІ фестиваля стал Павел Домбровский. Всем 
пианистам, разбирающимся в фортепианной литературе, 
понятно, что только первоклассный музыкант-исполнитель 
может отважиться на исполнение в одном концерте такой 
сложной и объемной программы (Ф. Мендельсон, Р. Шуман, 
Ф. Шопен, А. Скрябин), которая требует глубокого, зрелого 
понимания произведений разных авторов, стилей и большой 
выносливости. Именно таким талантливым, блистательным 
пианистом предстал перед днепропетровской публикой 

Павел Домбровский. Пианист покорил слушателей своим 
обаянием, искренностью, естественностью, мастерством 
и вдохновением. В его пианизме чудесно сочетается 
лирико-романтическое начало с яркими драматическими 
кульминациями, масштабным мышлением. 

Новым лицом ІІІ фестиваля стала еще одна пианистка 
– Махо Канеко (Германия). Имея блестящее музыкальное 
образование и обладая природным менталитетом японской 
женщины – грация, утонченность, изящество, пианистка 
удивила слушателей добротным, волевым пианизмом. 
Интересен был и репертуар. Произведения О. Мессиана не так 
часто звучат в Днепропетровске, а с сочинением Я. Хахимура 

Медитация „Higan-bana” мы познакомились впервые.  
Открытием фестиваля стал еще один, неизвестный ранее 

слушателям Днепропетровска, музыкант – преподаватель 
кафедры специального фортепиано Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского 
Михаил Лидский. С первых прикосновений к инструменту 
поразила его отрешенность от окружающего фона, полное 
погружение в музыку, в сложный мир образов позднего 
Листа, которые он создавал с объемностью, выпуклостью 
готических барельефов. Пианист оставил неизгладимо яркое 
впечатление от своего мастерства и глубинного постижения 
музыки. 

Впервые в концертном зале Днепропетровской 
консерватории им. М. Глинки прозвучали этюды Ф. Шопена 
ор. 10 в исполнении Ильи Петрова. 

Арочным обрамлением фестиваля стало выступление 
молодых, начинающих пианистов, в руках которых в 
недалеком будущем будут нынешние славные традиции 
Днепропетровской пианистической школы и музыкальная 
культура страны.

Первый фортепианный концерт С.С. Прокофьева с его 
светлым, радостным, энергичным характером как нельзя 
более точно соответствовал праздничному настроению начала 
фестиваля и возрасту исполнителя – студента консерватории 
Антона Генкина, который абсолютно гармонично чувствовал 
себя в этой музыке. В завершение фестиваля состоялся 
большой праздничный концерт учеников ЦМШ, училища и 
факультета Днепропетровской консерватории им. М. Глинки.

Аудиторию концертного зала Фестиваля составляют 
пианисты – преподаватели детских музыкальных школ, 
училищ области и консерватории. Для них особый интерес 
представляет еще одна форма общения музыкантов на 

фестивале. Это творческие встречи и мастер-классы 
гостей фестиваля, которые кроме исполнительства активно 
занимаются педагогической деятельностью. Знакомство с 
их методами работы дает педагогам – пианистам области 
реальную возможность повысить свою профессиональную 
педагогическую квалификацию.

Четыре дня с 16-го по 19-е ноября к большому концертному 
залу Днепропетровской консерватории им. М. Глинки были 
прикованы взгляды всех профессиональных пианистов и 
любителей фортепианного искусства Днепропетровщины. 
Проходивший здесь III Международный фестиваль 
фортепианного искусства „Музыка без границ” стал самым 
ярким событием в музыкальной жизни города уходящего 
года. 

Мы расстаемся с ним с сожалением и с восторгом, 
переполненные яркими впечатлениями, с огромной 
благодарностью ко всем участникам и организаторам этого 
праздника фортепианной музыки и, конечно, с ожиданием 
новых творческих встреч на IV Международном фестивале 
фортепианного искусства „Музыка без границ”.   

Т.А. Медведникова
Кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры „Исполнительское искусство”
Г.А. Новосёлова 

Преподаватель кафедры 
„Исполнительское искусство”
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4 – 5 листопада 2010 року в Дніпропетровській консерваторії 
ім. М. Глінки відбулась І Міжнародна науково-практична 
педагогічна конференція „Історія та міф у вітчизняній 
музичній культурі”, присвячена 825-й річниці створення 
„Слова о полку Ігоревім”. Після вітального слова ректора 
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, Заслуженого 
діяча мистецтв України Ю.М. Новікова ранкове засідання 
відкрилось доповіддю доктора мистецтвознавства, професора 
Російського державного інституту мистецтвознавства 
(м. Москва), член-кореспондента Міжнародної академії 
творчості Євгена Михайловича Левашева. Всесвітньо відомий 
науковець, найавторитетніша постать в музикознавстві з 

питань російської музичної культури Є.М. Левашев представив 
виступ на тему: „Епічний менталітет О.П. Бородіна: проблема 
інтерпретації його творів”. Порівняльний аналіз міфу в оперній 
творчості Р. Вагнера та М. Римського-Корсакова представила 
кандидат мистецтвознавства, доцент Донецької музичної 
академії ім. С.С. Прокоф’єва С.О. Стасюк. Завершила ранкове 
засідання доповідь завідувача кафедри „Історія та теорія 
музики” Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, 
кандидата мистецтвознавства, доцента С.А. Щитової – „Міф 
про Аріадну в музичному мистецтві ХХ – ХХІ століть”. 

Денне засідання першого дня конференції відкрила викладач 

музично-теоретичних дисциплін Дніпропетровської 
дитячої музичної школи № 6 О.В. Скуратовська з 
доповіддю на тему: „Вітчизняна опера і сучасна молодь: 
від епічного – до етичного”. Далі, викладач музично-
теоретичних дисциплін Криворізької школи мистецтв № 2 
О.А. Карлова розглянула проблемні аспекти текстології в 
опері М. Глінки „Жизнь за царя”. Завершив денне засідання 
старший викладач Дніпропетровської консерваторії  
ім. М. Глінки В.І. Скуратовський з виступом на тему: 
„Сказание о невидимом граде Китеже” М. Римського-
Корсакова: від історії та міфу – до опери-літургії”. Яскравим 
завершенням першого дня конференції став майстер-клас 
професора Є.М. Левашева – „Інвенції та симфонії Й.С. Баха 
в методиці М.В. Юдиної”.

Другий день конференції відкрив виступ кандидата 
мистецтвознавства, старшого наукового співробітника 
Російського державного інституту мистецтвознавства 
(м. Москва), викладача Московської консерваторії 
ім. П.І. Чайковського Олесі Анатоліївни Бобрік з темою 
„Історія і міф в опері Артура Лур’є „Арап Петра Великого”. 
Цікавий та водночас актуальний доклад представила 
старший викладач Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки Л.В. Гонтова – „Слово о полку Ігоревім” та 
жанрова трансформація сучасного балету („Ярославна” 
Б. Тищенко)”. Завершив доповіді другого дня конференції 
кандидат історичних наук, доцент Дніпропетровського 
національного університету ім. О. Гончара Геннадій 
Миколайович Виноградов з темою „Слово о полку Ігоревім”: 
шедевр давньоруської літератури з погляду ХХІ століття”. 

Продовження другого дня конференції яскраво 
позначила її практична частина – вистава „Князь 
Игорь” О.П. Бородіна, поставлена силами студентів 
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки та учнів 
Дніпропетровської музичної школи № 6, під керівництвом 
В.І. та О.В. Скуратовських. Логічним продовженням 
практичної складової конференції став майстер-клас 
професора Є.М. Левашева, присвячений дослідженню 
„Камаринської” М. Глінки з позиції сучасного науково-
дослідницького погляду – „Камаринская” М. Глинки, или 
„Ложка национализма в бочке национального”. Завершив І 
Міжнародну науково-практичну педагогічну конференцію 
круглий стіл, на якому були підведені підсумки заходу, 
визначені найбільш вдалі організаційні рішення, окреслені 
побажання на майбутнє та, безумовно, перспективні вектори 
розвитку наукової сфери Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки.

Наступного дня професор Є.М. Левашев подарував 
дніпропетровцям ще один майстер-клас – „Урок як жанр 
мистецтва”, таким чином засвідчивши теплоту та плідність 
наукового спілкування.

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Виконавське мистецтво”

І МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

ПЕДАГОГІЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

МІЖНАРОДНІ ЗВ ’ЯЗКИ ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ

Давно уже не было столь взволнованного времени, как теперь. Заключительный 
день ІІІ Международного фестиваля фортепианного искусства „Музыка без границ”. 
Концерт молодых исполнителей проходит после мастер-класса преподавателя Московской 
консерватории им. П.И. Чайковского Михаила Лидского. Общение с уникальнейшей 
личностью незабываемо. Ещё свежо впечатление от совершенно ошеломившего всех концерта 
М. Лидского из произведений позднего Ф. Листа. Степень творческого возбуждения невероятно 
высока… Завершается большой фестиваль… И вот, встреча с юными исполнителями. 
Лучшие ученики школы, студенты училища и факультета Днепропетровской консерватории 

им. М. Глинки получили 
поистине королевский 
подарок – возможность 
выйти на сцену фестиваля, 
сцену заполненную 
атмосферой высочайшего 
искусства, потрясающего 
мастерства! 

Все участники концерта 
трепетно готовятся, 
ощущают невероятную 
ответственность момента! 

Открывает концерт 
ученик музыкальной школы 
Василий Фельдман (преп. 
Ю.В. Житная). „Мелодия” 
и „Марш” Лютославского 
артистично и уверенно 
звучат в исполнении самого 
юного участника фестиваля. 

Алиса Михайловская (преп. Е.Н. Горникова) живо, жанрово, с юмором преподносит 
слушателям „Арабеску” К. Дебюсси. 

Очень искренно и вдохновенно звучит музыка Р. Шумана в исполнении Марии 
Скуратовской (преп. Е.Н. Горникова). 

Две поэмы А. Скрябина с юношеским порывом играет Ярослав Гнездилов (преп. 
Г.А. Новосёлова). Маргарита Козловская (преп. Г.А. Новосёлова) разворачивает перед 
слушателями картину жизненных коллизий в „Серьёзных вариациях” Ф. Мендельсона. 

Владимир Шульгин (доцент, Заслуженный деятель искусств Украины Ю.М. Новиков) 
как поистине страстно влюблённый поэт произносит „Сонет Петрарки” Ф. Листа. Токката 
Р. Шумана звучит с неумолимой энергией в исполнении Анатолия Гарца (доцент, Заслуженный 
деятель искусств Украины Ю.М. Новиков). 

Пьесы И. Шамо в исполнении Елены Рудинской (проф. Н.Ю. Чеснокова) наполняют всех 
атмосферой украинского национального творчества. Прелюдии А. Скрябина звучат зыбко, 
неуловимо, тонко и мечтательно у Глеба Адлуцкого (проф. Н.Ю. Чеснокова). 

Очень тепло, глубоко, проникновенно проживает „Фантазию” Ф. Шопена Мария Лобкова 
(преп. Г.А. Новосёлова). С потрясающим воодушевлением и блеском играет „Мефисто-
вальс” Ф. Листа Алёна Бровкова (проф. Н.А. Мельникова). Невероятную техническую 
свободу исполнения показывает в „Испанской рапсодии” Ф. Листа Дмитрий Чигрин (проф. 
Н.А. Мельникова). И в заключении концерта Павел Мингалёв (проф. Н.А. Мельникова) очень 
ярко и темпераментно играет „Симфонические этюды” Р. Шумана.  

Завершается большой фестиваль и завершается достойно. И пусть во многих 
произведениях ещё не достаточно совершенства, мастерства, всё равно юные исполнители 
наверняка счастливы, счастливы побывать на сцене фестиваля, играть в таком творческом 
потоке! 

Все мы ощущаем значимость минуты и того, к чему только что были причастны – высокое 
искусство! 

Юным исполнителям желаем дальнейшего развития, совершенствования!
Впереди Новый Год! Новые произведения, новые задачи, поиск, перспективы… Все 

наполнены огромным богатством впечатлений от фестиваля. И потому у нас всё будет! Всё 
впереди…!   

Ю.В. Житная 
Заведующая фортепианным отделом музыкальной школы консерватории

НАШЕ МАЙБУТНЄ
КОНЦЕРТ МОЛОДЫХ ПИАНИСТОВ

9 грудня 2010 року музична школа Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки 
зустрічала друзів з Донеччини. 

За підтримки начальника управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації 
Миколи Миколайовича Пташки у Великій залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки 
відбувся звітний концерт вихованців та викладачів Донецької обласної спеціалізованої 
музичної школи-інтернату для обдарованих дітей. 

У концерті прозвучали класичні твори європейських та вітчизняних композиторів: Сюїта 
c-moll Й.С. Баха, Угорська рапсодія № 12 Ф. Ліста, „Поема” З. Фібіха, Токата „Перше пока- 
рання” М. Мусоргського, Прелюдія „Феєрверк” К. Дебюсі, „Полювання” Г. В’єтана, „Пагані- 
ніана” Н. Мільштейна, Ноктюрн „Розлука” М. Глінки, „Венеціанський карнавал” Ж. Женіна, 
„Молодіжне тріо” Г. Штогаренка, „Рондо-капріччіозо” Вл. Золотарьова, „Бандонеон” А. Ниж- 
ника.

Самобутність та висока художність виконання, музикальність і гнучкість фразування, 
поєднання емоційності та стриманості, душевної відкритості та доброзичливого гумору, 
чистоти й безпосередності – ось чим зачарував і прихилив серця присутніх у концертній залі 
виступ юних артистів. 

Визначним художньо-естетичним досягненням учасників названого заходу є висока 
простота музичного мовлення, глибина розкриття змісту творів, щирість почуттів, 
досконалість форми, дивовижна сила впливу на слухача. 

Недарма говорять, що талант є диво невипадкове ще й за умови, коли учні під 
керівництвом досвідчених викладачів ростуть у творчій праці, допомагають одне одному і 
на сцені, й у повсякденному житті. Відрадно, що саме у такій гармонії проходить напружене 
життя Донецької обласної спеціалізованої музичної школи-інтернату для обдарованих дітей, 
завдячуючи цілеспрямованій роботі директора школи Тетяни Іванівни Горової, заступника 
директора Олега Миколайовича Мірошниченка та всього педагогічного колективу, які 
сприяють її творчому зростанню.

Від щирого серця дякуємо нашим донецьким друзям за співпрацю та бажаємо міцного 
здоров’я, щастя, добробуту і нових мистецьких звершень!

В.М. Карась
Директор музичної школи 

Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки

МУЗИЧНА ШКОЛА
ПЛІДНІСТЬ 

ТВОРЧОГО ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ

Концерты проекта „Молодые таланты Днепропетровской 
консерватории им. М. Глинки – для молодежи города”, 
инициатором которого является ректор Днепропетровской 
консерватории им. М. Глинки, Заслуженный деятель 
искусств Украины Ю.М. Новиков, всегда проходят в 
теплой и приподнятой атмосфере, позволяют открыть 
новые незабываемые страницы творчества композиторов, 
продемонстрировать мастерство исполнителей. Не был 
исключением и концерт оркестра народных инструментов 
(руководители О. Коваленко, И. Климчик), который состоялся 
17 декабря 2010 года в Большом зале Днепропетровской 
консерватории им. М. Глинки, уверенно приняв эстафету 
духовного воспитания молодежи города.

С большим успехом в концерте впервые прозвучал 
„Испанский концерт” для гитары с оркестром Н. Стецюна, 
солист – студент ІІІ курса факультета, лауреат международных 
конкурсов Д. Сазанов. В присутствии автора состоялась 
премьера Концерта-буффа для балалайки, фортепиано и 
оркестра народных инструментов Заслуженного деятеля 
искусств России, профессора Российской академии музики 
им. Гнесиных В. Беляева, солисты – студент ІІІ курса 
факультета И. Панков (балалайка) и преподаватель кафедры 
„Исполнительское искусство” М.В. Холодная (фортепиано). 
С воодушевлением было исполнено „Адажио” из „Кармен 
сюиты” Ж. Бизе - Р. Щедрина. Эмоционально насыщено 
прозвучал Концерт для бандонеона с оркестром А. Пьяцоллы, 
солист – преподаватель кафедры „Исполнительское 
искусство”, лауреат международных конкурсов С. Карлов 
(баян). Ярким, завершающим аккордом концерта стало 
исполнение „Рапсодии в стиле блюз” Дж. Гершвина в 
замечательной инструментовке преподавателя кафедры 
„Исполнительское искусство” А. Улахлы, солист – лауреат 
международных конкурсов И. Петров (фортепиано). 
Блистательный ведущий концертов данного проекта 
В. Скуратовский уверенно вводил публику в эпоху создания 
произведений, посвящая слушателей в композиторские 
замыслы.

Надо сказать, что первое „боевое крещение” оркестра 
народных инструментов, в рамках проекта „Молодые таланты 
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки – для 
молодежи города”, не разочаровало ожиданий слушателей. 
Оркестр продемонстрировал высокое профессиональное 
мастерство в едином творческом порыве. 

Е.С. Титова
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА 
НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ



МУЗИЧНИЙ ВІСНИК 3 СТОР.

27 ноября 2010 года в Большом зале 
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки 
прошел І Открытый конкурс джазовых пианистов 
Украины „У світі джазу”. 

Днепропетровск – город, в котором по-настоящему 
любят и ценят джаз. Изысканная джазовая атмосфера, 
замечательные музыканты, талантливая и увлеченная 
джазом молодежь, сложившиеся исполнительские 
традиции, и, конечно же, энтузиазм организаторов 
мероприятия закономерно привели к рождению в 
Днепропетровске конкурса джазовых пианистов. 

Организаторами конкурса выступили 
Национальный Всеукраинский музыкальный Союз и 
Днепропетровская консерватория им. М. Глинки. 

Цель конкурса – выявление и поддержка 
талантливых молодых пианистов, профессиональный 
рост исполнительского мастерства, популяризация 
джазовой музыки и, конечно же, обмен творческим 
опытом. В конкурсе приняли участие учащиеся 
музыкальных школ, студенты музыкальных училищ 
и высших учебных заведений, независимые 
музыканты Украины. 

Жюри конкурса возглавил лауреат 
Всеукраинских и Международных джазовых 
фестивалей и конкурсов, старший преподаватель 
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки 
Владимир Валентинович Щепетнов. 

Также в состав жюри вошли заведующая отделом 
„Фортепиано” Днепродзержинского музыкального 
училища Ирина Владимировна Одинцова и 
председатель Днепропетровской эстрадно-джазовой 
Ассоциации Национального Всеукраинского 
музыкального Союза, художественный руководитель 
и дирижёр Днепропетровского Джаз-оркестра, 
преподаватель высшей категории Днепропетровской 
консерватории им. М. Глинки Юрий Валентинович 
Паламарчук. 

Конкурс проводился по трём номинациям: 
„Солист”, „Фортепианный дуэт”, „Солист джазового 
ансамбля”. Возрастные категории: І (10 – 14 лет), 

ІІ (15 – 19 лет), ІІІ (20 лет и более). 
В конкурсных выступлениях приняли участие 

исполнители из Киева, Днепропетровска, Донецка, 
Запорожья, Черкасс, Днепродзержинска, Горловки, 
Красноармейска, Славянска.    

Программы участников конкурса охватили 
практически все направления в джазе: буги-вуги, рэг-
тайм, страйд, свинг, би-боп, джаз-рок, фанк, фьюжн 
и др.  

Открытием конкурса стало выступление юной 
пианистки Марины Пахолюк (г. Киев) с композицией 
Азизы Мустафа-Заде „Сон Шехерезады” (диплом 
І степени в номинации „Солист” в первой возрастной 
группе). Успешно выступил молодой пианист 
Даниил Денисюк (г. Донецк) с композицией 
К. Виленского „Черемош” и великолепной темой 
Э. Гарнера „Туманно” (диплом І степени в номинации 
„Солист” в средней возрастной группе).  

Безусловно, огромный интерес вызвало 
выступление музыкантов в старшей возрастной 
категории, по условиям конкурса не ограничивающей 
возраста участника. В ней приняли участие пианисты, 
с большим опытом концертных выступлений. Диплом 
І степени разделили солист джазового ансамбля 
Днепропетровской филармонии Вадим Соловьёв 
и преподаватель Донецкой музыкальной академии 
им. С.С. Прокофьева Виктор Дидык. В их 
программах были удачно подобраны стилевое 
разнообразие, многокрасочная звуковая палитра, 
продемонстрировано высокопрофессиональное 
владение инструментом.  

В  старшей возрастной категории в номинации 
„Солист ансамбля” с большим успехом выступил 
молодой, талантливый джазовый пианист, 
студент ІV курса факультета Днепропетровской 
консерватории им. М. Глинки Михаил Лышенко, 
который представил свою версию произведения 
Ч. Кореа „Испания”. Его импровизации отличались 
стилистической точностью, крепкой технической 
оснащенностью и отличным ансамблем 
(Д. Литвиненко – ударные, М. Колотуша – контрабас).  

Блистательное исполнительское мастерство 
представил студент ІІ курса Донецкой музыкальной 
академии им. С.С. Прокофьева Алексей Терехов 
(Гран-при). Пианистом были исполнены две 
собственные композиции, в которых проявилась 
зрелость молодого музыканта. Было показано умение 
масштабно мыслить, со скрупулезной детализацией 
музыкальной фразировки, а также ансамблевого 
звучания (А. Фролов – ударные, С. Данилевич – бас-
гитара).  

Лауреатами фестиваля стали студенты 
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки: 
Игорь Тоичкин (ІІІ курс, училище), Юлия Протасова 
(І курс, факультет), Алексей Чупиков (ІІІ курс, 
факультет).   

Завершился І Открытый конкурс джазовых 
пианистов Украины концертом лауреатов. Ста- 
рейшина фортепианного джаза в Днепропетровске 
Олег Косько поздравил конкурсантов с замеча- 
тельным праздником джазовой музыки. В его 
исполнении прозвучали любимые джазовые 
произведения. Завершил праздничный концерт 
председатель жюри В.В. Щепетнов, исполнив 
виртуозную версию темы Д. Гиллеспи „Ночь в 
Тунисе”. 

На конкурсе зажглись новые звезды, которые, 
надеемся, достойно будут представлять джазовое 
искусство в будущем.

В.В. Щепетнов
Преподаватель кафедры 

„Исполнительское искусство”

КОНКУРС ДЖАЗОВЫХ 
ПИАНИСТОВ 

ТВОРЧЕ ЗМАГАННЯ

З 12 по 16 листопада в Кишиневі (Молдова) відбувся VIII Міжнародний 
фестиваль-конкурс естрадної пісні „Два серця близнюки”. Конкурс 
присвячено пам’яті двох видатних особистостей Молдови – Іона і Дойни 
Теодорович, життя яких трагічно обірвалося 18 років тому. 

Іон Теодорович написав більше 300 пісень, які є популярними 
сьогодні. Виконавцями його творів були С. Ротару, Н. Чепрага та багато 
інших відомих співаків. Іон та його дружина Дойна були яскравим дуетом, 
гастролі якого відбувались не тільки у Молдові, але й в інших країнах світу.

У цьому фестивалі брали участь 42 вокалісти з 12-ти країн: Швеція, 
Італія, Україна, Болгарія, Румунія, Каракалпакстан, Адигея, Латвія, 
Білорусія, Вірменія, Росія. 

Бути представником від України пощастило студенту V курсу 
спеціалізації „Естрадний спів” Вадиму Кочеткову (клас викладача 
Ю.В. Писаренко). За положенням конкурсу виконувались дві пісні: перша 
– румунською мовою з репертуару Іона і Дойни Теодорович, друга – пісня, 
що представляє країну учасника. 

Виконання програми Вадимом Кочетковим підкорило не тільки членів 
журі, до складу якого входили представники 13-ти країн, але й молдовську 
публіку, серед якої культура співу є надзвичайно поширеним явищем.  

Результатом професійного, емоційно цікавого виконання програми 
стало отримання В. Кочетковим Гран-прі від прем’єр-міністра Молдови 
Влада Філата.

Цікавою була культурна програма фестивалю. Українська делегація 
мала змогу познайомитися не тільки з учасниками конкурсу, членами 
журі, представниками Міністерства культури та організаторами конкурсу, 
але й пізнати деякі особливості національної культури Молдови.   

Участь у VIII Міжнародному фестивалі-конкурсі естрадної пісні 
„Два серця близнюки” у Молдові, в якому мистецтво естрадного співу 
Дніпропетровська отримало найвищу нагороду, стала можливим завдяки 
підтримці ректора Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, 
Заслуженого діяча мистецтв України Юрія Михайловича Новікова.  

Вітаємо Юлію Василівну Писаренко та Вадима Кочеткова з перемогою! 
Нехай ця подія стане поштовхом до нових звершень!  

Я.О. Лисенко
Декан факультету, кандидат мистецтвознавства  

МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

НАШІ ПЕРЕМОГИ

Грандиозным музыкальным предновогодним 
приношением можно назвать авторский концерт московского 
композитора, Заслуженного деятеля искусств России, 
профессора Российской академии музыки им. Гнесиных 
Владимира Беляева, который состоялся 20 декабря 2010 
года в Большом зале Днепропетровской консерватории 
им. М. Глинки.  

Композитор – наш земляк, уроженец Днепродзержинска. 
Выпускник Днепропетровского музыкального училища 
им. М.И. Глинки в 60-е годы минувшего столетия. Затем – 
Москва, создание симфонической, хоровой, вокальной и 
инструментальной музыки, участие в конкурсах, фестивалях. 
Во время праздничных концертов, посвященных 60-летию 
победы советского народа над фашизмом, произведения 
В. Беляева исполнялись оркестром и хором на Красной 
площади в Москве. Во время празднования 110-летия 
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки маэстро 
сделал сюрприз. Тогда ректор, Заслуженный деятель 
искусств Украины Юрий Новиков и пианистка Галина 
Новосёлова исполнили „Фантазию на темы М. Глинки” для 
2-х фортепиано с оркестром.   

Знаменательно то, что в нынешнем концерте композитор 
В. Беляев аккомпанировал на рояле днепропетровским 
исполнителям. И это, несомненно, стало знаковым событием 
в судьбах всех участников: Галины Виноградовой, которая 

является художественным руководителем концерта; 
вокалистки Ольги Школы, спевшей романсы на стихи 
И. Бунина „Колыбельная”, „За всё тебя, Господь, благодарю”, 

„Сон”. Композитор и певица создали дуэт, в котором образно-
эмоциональный строй каждого сочинения связывается 

со сложным миром человеческой жизни. „Тихая песнь о 
Родине” – здесь маэстро аккомпанировал виолончелистке 
Елене Яценко. В гармонии двух таких разных инструментов 
слушатели открывали для себя и звуковую экспрессию, и 
высокий полет мысли, и тонкость восприятия окружающей 
действительности. 

Исполняя Концерт-буфф оркестр народных 
инструментов (дирижер Ольга Коваленко, соло на балалайке 
Илья Панков, фортепиано – Марина Холодная) воссоздал 
поэтические картины народной жизни. Вальс „Темные 
аллеи”, исполненный домристкой Натальей Корчинской 
перенес публику в мир грез и воспоминаний. Вокалистка 
Екатерина Миколайко раскрыла в миниатюрах на стихи 
Анны Ахматовой „Мальчик мой веселый”, „Вечерние часы”, 
„Трилистник” глубокий мир этой поэтессы. В романсе „Не 
весна тогда” дуэт Ольги Школы и Ольги Антощук еще 
раз доказал, как красиво звучат два сопрано в обрамлении 
поэзии В. Кольцова. 

В этом масштабном музыкальном спектакле хор 
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки (дирижер 
Наталья Яшник) исполнил „Песнь Богородице” из кантаты „И 
пробудимся”. Вокальная мощь хора, красивое многоголосие, 
динамические оттенки органично сливались с голосами 
солисток Елены Самойловой и Ирины Петровой, создавая 
образ духовной России. „Alleluia” из кантаты „Гимн Деве 
Марии” стало настоящим воспеванием духовной красоты 
этого светлого и жизнеутверждающего образа. Нежностью 
и лиризмом, кантиленностью отмечено соло вокалистки 
Фаузии Ерёменко.  

А.А. Тулянцев
Кандидат искусствоведения,

доцент кафедры „История и теория музыки”

АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ 
ВЛАДИМИРА БЕЛЯЕВА

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
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9 – 10 грудня 2010 року в Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки відбулась 
ІV Міжвузівська науково-практична студентська конференція „Музичне мислення та 
виконавство”. Цьогорічні студентські наукові здобутки, пошуки позначилися якісно новим 
рівнем як за їх змістом, так і за процесом представлення матеріалу слухачам. Приємно 
відзначити зростання зацікавленості студентів (як доповідачів, так і слухачів) дослідницькою 
діяльністю, про що свідчить факт наповнення публікою (особливо у перший день) 
конференційної зали. 

Відкрила студентські доповіді випускниця училища Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки Каріна Зеленська (керівник Т.М. Семеряга) з виступом на тему: „Ave Maria” 
в художньому сприйнятті поколінь”. Неабиякою актуальністю, позначеною розкриттям 
сучасної специфіки передачі найвідоміших сюжетних ліній, вирізнявся виступ студентки 
ІІІ курсу училища Марини Устенко (керівник В.І. Скуратовський). Музичній символіці 
„Дитячого альбому” П.І. Чайковського була присвячена доповідь наймолодшої учасниці 
конференції студентки І курсу училища Марії Скуратовської (керівник В.І. Скуратовський). 
Завершив перше секційне засідання, присвячене питанням взаємодії композитора, виконавця 
та слухача, блискучий виступ з яскравими власними музичними ілюстраціями студентки V 
курсу факультету Юлії Іванової (керівник С.А. Щитова). 

Тематичну секцію „Сучасна музична психологія, тенденції розвитку” відкрила аспірантка 
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара Вікторія Кутєпова-Бредун 
(керівник І.Ф. Аршава). Дослідниця означила тонкощі психології особистості музиканта з 
диференціацією музичних спеціальностей. Студентка ІІ курсу факультету Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки Марія Кулагіна (керівник І.О. Ларічева) звернулась до проблем 
розвитку та сприйняття світломузики. Питанням пов’язаним з впливом на людину 
гармонічної та аритмічної музики була присвячена доповідь студентки ІV курсу училища 
Ганни Петруніної (керівник Є.С. Тітова). У завершені першого дня конференції відбулась 
музично-театральна вистава за повістю М.В. Гоголя „Ніч перед Різдвом”, в якій взяли участь 
студенти Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки та учні ДМШ № 6 (ідея, сценарій та 
постановка Володимира та Ольги Скуратовських). 

У другий день конференції в секції „Закони жанру та кордони виконавської свободи” 
студентка ІІІ курсу факультету Юлія Шевченко (керівник Л.В. Гонтова) розкрила особливості 
взаємодії квартетного та симфонічного тематизму в творчості Й. Гайдна. Студентка ІV 
курсу училища Ганна Палієнко (керівник Л.В. Гонтова) окреслила жанрові прототипи 
сонати для скрипки та фортепіано М. Равеля. Вихованки Лариси Валеріївни Гонтової 
представили яскравий приклад процесу становлення музичного твору об’єктом аналітичного 
дослідження. По особливому артистично, емоційно піднесено розкрив діяльність С. Дягілєва 
в контексті інтеграції західноєвропейської та російської культури студент ІІІ курсу училища 
Тимофій Ячмєнєв (керівник Т.М. Семеряга). Перипетії творчої долі співачки Ольги Басистюк 
висвітлював студент ІV курсу училища Ігор Нещерет (керівник А.А. Тулянцев). Українські 
пісні літературного походження досліджувала студентка ІV курсу училища Анастасія 
Корягіна (керівник В.П. Шаптала). Студентка ІІ курсу училища Тетяна Барган (керівник 
С.В. Атаманенко) означила прикмети взаємодії політології та пісні.     

Найголовнішою особливістю другого дня конференції стали доповіді гостей – студентів 
Донецького музичного училища, Криворізького музичного училища та Донецької музичної 
академії ім. С.С. Прокоф’єва. Тематика їхніх доповідей стосувалась різних питань музичної 
культури. Виступи студентів жваво обговорювались слухацькою аудиторією (як викладачами, 
так і студентами), утворюючи діалог, який і визначав ступінь плідності наукового заходу. 

Круглий стіл, за участю гостей конференції, поряд зі здобутками визначив низку проблем, 
вирішення яких криється в усвідомленні необхідності виховання музиканта-особистості, 
мислячої людини, здатної до самостійних аналітичних процесів мислення, людини з широким 
світоглядом та прагненням побачити в ньому самого себе. 

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Виконавське мистецтво”

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

КОНФЕРЕНЦІЯ

З 10 вересня по 29 жовтня 2010 року студенти та викладачі Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки приймали участь у проведені обласної мистецької акції 
„Будуємо нову Дніпропетровщину”. Усього музикантами представлено 20 концертних 
програм у сільській місцевості. 

Ансамбль народних інструментів „Козачок” (керівник В. Красношлик) представив 
найрізноманітніший репертуар: В. Андрєєв „Марш”, В. Тємнов „Кнопочки баянні”,  
О. Глухов та В. Азов „Концертна фантазія на теми військових пісень”, В. Клименко 
„Українська плясова”, О. Циганков „Концертна фантазія на теми циганських народних 
піснь” солістка лауреат Міжнародних конкурсів Наталія Корчинська (домра), Н. Шульман 
„Болеро” соліст лауреат Міжнародних конкурсів Ілля Панков (балалайка). 

Полюбили слухачі й лауреатів Міжнародних конкурсів ансамбль бандуристів „Чарівниці” 
(керівник Заслужений працівник культури України  С. Овчарова). У їх виконанні виразно 
прозвучали українські народні пісні. 

Продемонстрували свою виконавську майстерність також і викладачі Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки: лауреати Міжнародних конкурсів дует баяністів у складі Сергія 
Жорова та Андрія Тарасенка, Сергій Карлов (баян), Костянтин Іванченко (акордеон), Вадим 
Кочетков (вокал). 

У концертах приймали активну участь улюбленці публіки, студенти спеціалізації 
„Народні інструменти” Леонід Фоменко (домра), Дмитро Демчук (баян), Євген Ковальов 
(баян). Сподобався слухачам й акордеоніст Євген Жила (при виконанні матроського танцю 
„Яблучко” у залі танцювали). 

Ліричною задушевністю вирізнялись виступи гітаристів Дмитра Демченка, Руслана 
Стягайла, Андрія Хижняка, Ольги Черевко (флейта) та Яни Сальник (саксофон).  

Улюбленцями публіки також стали студенти-вокалісти, які проявили себе як 
харизматичні співаки. Майже від самого початку виконання пісень заволодівали публікою 
Тетяна Прядко, Ольга Іщенко, Діана Ватіян, Валерія Рівна, Яна Ящик, Лев Рожанський, 
Влад Чирва, Анастасія Шевчук, Ігор Тоічкін. 

Учасники акції отримали подяки від ректора Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки Ю.М. Новікова, грамоти управління культури облдержадміністрації та подяки 
голови облдержадміністрації.    

Мистецька акція „Будуємо нову Дніпропетровщину” стала прекрасною базою 
виконавської практики для студентів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. Вони 
відчули себе артистами.    

Н.Ф. Вівташ
Режисер-постановник концертних програм 

мистецької акції „Будуємо нову Дніпропетровщину”

БУДУЄМО НОВУ ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ

МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ

Стало доброю традицією проведення концертів, учасниками яких є студенти спеціалізації 
„Академічний спів” училища та факультету Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки.  

15 грудня 2010 року відбулося ще одне свято, керівником та ідейним натхненником 
якого був кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри „Історія та теорія музики” Андрій 
Анатолійович Тулянцев.   

Малий зал консерваторії було переповнено бажаючими послухати вокальну музику. 
Серед присутніх були: зав. кафедрою „Виконавське мистецтво” Народна артистка СРСР 
Н.А. Суржина, зав. кафедрою „Історія та теорія музики” кандидат мистецтвознавства 
С.А. Щитова, викладачі інших кафедр та студенти. 

Ведучою концерту постала Каріна Зеленська, студентка IV курсу училища, спеціалізація 
„Академічний спів”, артистизм якої підлягає окремому визначенню. 

Приємно відзначити, що в концерті брали участь не тільки студенти, а й викладачі 
Н.П. Костроміна, Н.Л. Рашевська, А.М. Володченко та неперевершений дует акордеоністів у 
складі А.Є. Тарасенка та С.М. Жорова.  

Особливим подарунком став виступ Костянтина Іванченка, студента V курсу факультету, 
спеціалізація „Народні інструменти”.  

Метою заходу, за словами А.А. Тулянцева, є знайомство студентів інших спеціалізацій з 
вокальною музикою, а для студентів-вокалістів – стимул у подальшому розвитку виконавської 
майстерності, набуття вправності спілкування зі слухачами.  

Я.О. Лисенко
Декан факультету, кандидат мистецтвознавства

30 листопада 2010 року Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки приймала гостей з 
музичних училищ Донецька, Кривого Рогу, Запоріжжя і Дніпродзержинська: команди прибули 
для участі в конкурсі з музично-теоретичних дисциплін „Камертон – ХХІ”, ініційований 
ще в минулому році кафедрою „Історія та теорії музики” Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки. Головна умова – готовність до різних форм слухового сприйняття музики та 
участь студентів усіх спеціальностей. Не дивлячись на те, що конкурс передбачає не розподіл 
місць, а перемогу команди у певній номінації, боротьба є боротьба. У результаті велика 
кількість балів приємно зігріла душу командам Кривого Рогу, Донецька та одній з команд 
Дніпропетровська. 

Відзначимо, що училище Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки представило три 
збірні команди, що свідчить і про бажання студентів брати участь у цьому далеко непростому 
змаганні, і про творчий потенціал кафедри.  Підготовкою цих команд керувала Л.П. Лютько. У 
підготовці студентів брали участь також С.А. Щитова та Л.В. Гонтова. Велику організаційну 
допомогу надали викладачі кафедри О.Н. Гусина, О.А. Лагдишук та Ю.В. Васильєва. 

Компетентне і строге, але доброзичливе журі, до складу якого увійшли викладачі з 
усіх запрошених міст, а також педагоги Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки 
С.А. Щитова, В.І. Скуратовський і Т.М. Мартінєк, виконало велику роботу. Адже, „Камертон 
– ХХІ” створювався з метою реалізувати творчі можливості кожного з учасників, у тому 
числі й викладачів, що готували студентів. Нелегка це робота – виявляти творчість кожного, 
вимірювану і тонким слухом, і інтуїцією, і просто художньою культурою! Було багато 
суперечок, точок зору, але тéпла і доброзичлива атмосфера, відгуки гостей  дозволяють 
сподіватися на продовження цієї цікавої та захоплюючої події. 

Л.В. Гонтова
Старший викладач кафедри „Історія та теорія музики” 
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