
мистецтва починаються не у великих містах, з розлогою 
системою культурно-мистецьких заходів, а у маленьких 
містечках та селищах, де формується початковий, загальний 
рівень музичної культури нації. 

По завершені фестивалю журі визначило найкращі хорові 
колективи: хор молодших класів ДМШ № 3 (м. Кривий Ріг), 
хор хлопчиків „Нові голоси” (м. Павлоград), хор старших 
класів ШЕВ (м. Тернівка), хор старших класів ДМШ № 2  
(м. Павлоград), вокальний ансамбль ЦМШ (м. Дніпропе-
тровськ), хор молодших класів ДМШ № 17 (м. Дніпро-
петровськ), хор молодших класів ДМШ № 11 (м. Кривий Ріг), 
хор старших класів ДМШ № 16 (м. Дніпропетровськ), вокаль-
ний ансамбль „Пролісок” ДМШ № 3 (м. Кривий Ріг). 

У цілому фестиваль продемонстрував досить якісну 
професійну підготовку хорових колективів. Член журі, 
завідувач відділом „Хорове диригування” Криворізького му-
зичного училища Т.О. Месропова зазначила, що у порівнянні 
з тогорічним фестивалем загальний професійно-виконавський 
рівень колективів виріс. 

Велика подяка усім членам організаційного комітету фе-
стивалю – викладачам спеціалізації „Хорове диригування” на 
чолі з натхненницею фестивального дійства О.Л. Леонтьєвою.      

Сподіваємося, що з часом фестиваль розширить власні 
межі та набуде статусу Всеукраїнського. Отже, в добру годину, 
фестиваль!

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Виконавське мистецтво”

ку увагу було приділено творам українських композиторів  
(А. Кос-Анатольський, М. Лисенко, М. Леонтович, Л. Ревуць-
кий), а також духовним піснеспівам. 

Особливістю цьогорічного фестивалю стало суттєве розши-
рення географії його учасників. Для творчого спілкування до 
Дніпропетровську завітали хорові колективи з Кривого Рогу, 
Дніпродзержинську, Павлограду, Марганця, Орджонікідзе, 
Тернівки. Таким чином, ціль фестивалю, а саме пропаганда 
та сприяння розвитку хорового мистецтва в Україні – досяг-
нуто. У вітальному слові голова журі фестивалю Заслужений 
діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, профе-
сор Академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)  
В.І. Степурко підкреслив, що витоки становлення хорового  

Якщо пригадати найцікавіші враження дитинства, то в 
пам’яті обов’язково постане перше знайомство з музикою. 
Безумовно, у більшості з нас це були співи, чи то у родинному 
колі, чи то у дитячому садочку тощо. Назавжди пам’ять ди-
тинства зберігає перші уроки музики у початковій школі, цей 
щирий, завзятий, сповнений оптимізму спів. Таким чином,  
у багатьох людей знайомство з музикою, і що найголовніше, 
дивовижно захоплююче відчуття причетності до колектив-
ного творення музики, відбулося саме через хоровий спів. 
Дійсно хорове мистецтво є найдоступнішим для сприйнят-
тя та виконання. І в цьому криється велика відповідальність 
митців, що пов’язали свій творчий шлях з хоровою музикою. 
Адже, від уміння зародити зерна любові до музики з перших 
днів спілкування з нею, залежить, у більшій мірі, подальший 
особистісний духовний розвиток людини. 

25 квітня 2010 року в Дніпропетровській консерваторії 
ім. М. Глінки відбувся ІІ Обласний фестиваль хорового ми-
стецтва „Дзвенять голоси Січеслава”. Протягом усього дня у 
великій залі консерваторії звучали хори, представлені у трьох 
номінаціях: „Хори молодших класів”, „Вокальні ансамблі”, 
„Хори старших класів”. Відкрив фестивальне дійство хор 
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки під керу-
ванням Н.В. Яшник. Виступи хорових колективів приємно  
дивували різноманітністю хорового репертуару. Звучали твори 
світової хорової класики (А. Вівальді – І ч. з меси „Gloria”, 
В.А. Моцарт – хор з опери „Чарівна флейта”, К. Сен-Санс – 
„Ave Maria”, Ж. Бізе – „Agnus Dei”, П. Чайковський – хор „Уж 
вечер” з опери „Пікова дама”), твори сучасних композиторів 
(В. Мартинюк, Я. Дубравін, В. Бєляєв, А. Шмиголь). Вели-

У Дніпропетровську відбувся Х Міжнародний фестиваль 
„Дзвени, бандуро!”, який давно вже став візитною карткою 
нашого міста, провідним мистецьким заходом присвяченим 
суто національному інструменту – бандурі. А починалося 
все у травні далекого 1996 року, коли у Палаці студентів 
Дніпропетровського Національного університету ім. О. Гон-
чара відбувся перший фестиваль, який одразу привернув 
увагу фахівців бандури з усіх куточків України. З кожним 

фестивалем географія учасників стрімко розширювалась.  
І, мабуть вищі сили допомогли організаторам зробити „Дзве-
ни, бандуро!” – фестивалем бажаним для всіх. Цього року на 
фестиваль до Дніпропетровську завітало 50 колективів, а це 
понад 500 учасників.  

Голова журі останніх чотирьох фестивалів Народний  
артист України, професор, голова спілки кобзарів України 
Володимир Єсипок відзначив, що професійно-виконавський 
рівень учасників фестивалю постійно зростає, і зараз 
лише лічені долі балів нерідко вирішують призові місця. 
Але незмінним є беззаперечний факт – десятий фестиваль 
поспіль Гран-прі отримують дніпропетровські „Чарівниці” 
(керівники: Заслужений працівник культури України  
С. Овчарова та М. Березуцька), адже це високопрофесійний 
колектив Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, 
гордість січеславського краю. Дніпропетровських 
„Чарівниць” підтримали і нові члени журі – львів’яни, 
заслужені артисти України Олег Созанський і Тарас Лазурке-
вич. Їх виступ на відкритті фестивалю став гарним прикладом 
 професійного відношення до улюбленого інструмента. 

Журі відзначило виступ ще одного колективу Дніпро-
петровської консерваторії ім. М. Глінки – квінтету „Лада” 
(керівник С. Овчарова), які полонили слухачів не тільки 
самобутністю виконавського стилю, але й цікавим репертуа-
ром. Члени журі констатували, що квінтет „Лада” – повністю 
сформований професійний колектив для Дніпропетровської 
філармонії. Високою виконавською майстерністю 
вирізнялось тріо „Конвалії” Луганського університету куль-
тури і мистецтв (керівник В. Фалалєєва), ансамбль „Любава” 
Полтавського музичного училища (керівник Ю. Хниченко), 
тріо та ансамбль „Мальвочки” Кіровоградської ДМШ № 3 

(керівник І. Прокопова), ансамбль „Джерело” Меліто-
польського Палацу творчості ім. Т.Г. Шевченко (керівник 
З. Кривошей). Також радіємо за Самійлівських „Чарівниць” 
із Саратовської області (Росія). Цей колектив створила со-
рок років тому Заслужений працівник культури України 
Л.С. Воріна, як супутник дніпропетровських „Чарівниць”. 
На фестивалі „Дзвени, бандуро!” юні самійлівські дівчата 
(вперше за відсутності дорослих виконавець) довели, що 
серед дитячих ансамблів самодіяльних виконавиць вони – 
кращі.  

Особливо приємно, що Х Міжнародний фестиваль „Дзве-
ни, бандуро!” був присвячений його почесному президенту 
Л.С. Воріній на честь її 80-річного ювілею.  

Під час урочистого нагородження лауреатів фестивалю, 
яке за традицією проходило просто неба біля пам’ятника  
Великому Кобзареві на мальовничому Монастирському 
острові у парку ім. Т. Шевченка велично прозвучав у 
виконанні всіх учасників під орудою С.В. Овчарової 
офіційний гімн фестивалю, написаний членом журі ком-
позитором, викладачем Дніпропетровської консерваторії  
ім. М. Глінки Валентиною Мартинюк, на слова Валентини 
Здоренко „Дніпро – ріка славетна України”. Навіть дніпро-
вські хвилі, які „мабуть підспівували” зовсім поруч усім  
виконавцям, схвально сприйняли цю пісню, плескаючись 
о берег наче аплодисменти. І сонце вийшло із-за хмарок  
і сяйвом привітало всіх героїв фестивалю „Дзвени, бандуро!”, 
якому ми говоримо: „До нової зустрічі, фестиваль!”.    

 
О.В. Переверзєв

Заслужений діяч мистецтв України,
доцент кафедри „Виконавське мистецтво”    
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ФЕСТИВАЛЬ Х МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
„ДЗВЕНИ, БАНДУРО!”

ДЗВЕНЯТЬ ГОЛОСИ СІЧЕСЛАВА

Бандура, як душа людини – сміється, плаче і співає.
Вона – національна гордість, так зватись дійсно право має!
То вранці, то в вечірній тиші, до нас як Муза ти приходиш,

І чудо-звуками своїми до серця шлях завжди знаходиш.
Я вірю: більше з мого серця, не підуть струни золоті,
Нехай лунають завжди – найкращей піснею в житті!
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Именно так называется долгосрочный творческий проект, целью которого является духов-
ное развитие молодежи города Днепропетровска. В нашем городе такое масштабное творческое 
мероприятие проводится впервые. В рамках проекта запланированы концерты в залах Днепро-
петровской консерватории им. М. Глинки, Филармонии, Доме органной и камерной музыки, 
спектакли в академическом театре оперы и балета, а также творческие встречи с интересны-
ми личностями в музеях города, на семинарах посвященных проблемам духовного развития 
молодежи. Главной особенностью концертных программ является то, что их участники – это 
талантливая молодежь Днепропетровской консерватории им. М. Глинки, которая будет дарить 
своим сверстникам шедевры классической музыки. Безусловно, основной задачей, определяю-
щей успех достижения этой благородной цели, является создание определённой атмосферы, в 
которой духовное развитие молодежи будет происходить благодаря общению с классической 
музыкой. 

Доброта, всепрощение, любовь, сострадание – все немеркнущие ценности человеческого 
бытия ярко отображены именно в классической музыке. И так как человек изначально является 
носителем абсолютного света, то общение (соприкосновение) с классической музыкой суще-
ственно способствует развитию духовной сферы человека. 

21 апреля 2010 года в Днепропетровской консерватории им. М. Глинки состоялось торже-
ственное открытие данного проекта. В приветственной речи к молодежи города, автор проекта, 
Ректор консерватории, Заслуженный деятель искусств Украины Ю.М. Новиков обозначил 
его цели и задачи, планы на будущее. В этот вечер со сцены большого зала консерватории  
дарили своё творчество симфонический оркестр (дирижер В. Олейник), хор (руководитель  
Н. Яшник), солисты – А. Ахмадеева (сопрано), Я. Шкурко (меццо-сопрано), Е. Заморский  
(баритон), Л. Рожанский (баритон), А. Коробейник (тенор). 

Впервые в Днепропетровске прозвучала католическая месса „Litania” В.А. Моцарта,  
сочиненная им в возрасте, когда гений не достиг ещё и четырнадцати лет. Её величественное 
звучание, по-особому светлый гармонический язык, неповторимое мелодическое богатство  
затронули души молодых слушателей. Исполненная кантата „Весна” С. Рахманинова открыла 
новые страницы в жизни каждого выступающего. Ибо музыка этого композитора заставляет 
задуматься о трагизме судьбы истинного художника. Радостно то, что молодой баритон Евге-
ний Заморский демонстрируя культуру вокала, раскрыл глубокое эмоционально-философское 
содержание произведения. Симфония „Манфред” П.И. Чайковского довольно сложна для 
восприятия. Но когда ощущаешь, как студенты-музыканты понимают трагическую остроту  
конфликта между светлой мечтой и жестокой реальностью, то осознаешь: современная  
молодежь сможет защитить классику. Фантазия на темы из мюзикла „Кошки” Э.Л. Уэббера 
создала в зале блистательную атмосферу бродвейского театра. 

Впереди много новых концертных программ этого замечательного проекта. Пожелаем его 
организаторам и участникам найти путь к каждому молодому сердечку, в котором олицетворя-
ется главное – наше будущее!                               

А.А. Тулянцев
кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры „История и теория музыки”

3 мая 2010 года в Днепропетровской консерватории им. М. Глинки состоялся концерт,  
посвященный 175-летию со дня рождения польского скрипача-виртуоза и композитора  
Генриха Венявского.

Идея проведения концерта связана с Днями польской культуры в Днепропетровске и  
принадлежит преподавателю Днепропетровской консерватории им. М. Глинки Алексею 
Бельскому. 

Концерт состоял из двух отделений. Первое – представляло собой небольшую конферен-
цию, в которой принимали участие председатель центра польской культуры в Днепропе-
тровске Павел Скурский и преподаватели Днепропетровской консерватории им. М. Глинки  
Алексей Бельский и Валерий Михальский. В конференции обсуждались вопросы дальнейше-
го творческого сотрудничества с польским обществом, через проведение концертов польской 
музыки в Днепропетровске, при поддержке польского консульства в Украине.

Второе отделение праздничного вечера было посвящено творчеству польского скрипача-
виртуоза и композитора Генриха Венявского. О нем ходили легенды, что он получил в  
наследство от Паганини магическое искусство великого артиста. Венявский обладал удиви-
тельным умением с первых же минут захватить слушателей, увлечь их, затронуть сокровенные 
струны человеческой души. Он владел поразительным талантом „оживить” звук, насытить 
его разнообразием тембров, динамических оттенков. Именно эти качества проявлялись и 
в его сочинениях, определяя разнообразие выразительных средств, образность, красочную  
инструментальность. Его концерты, мазурки, полонезы, концертные пьесы входят в репер-
туар каждого скрипача. 

Венявский, вдохновенный художник-исполнитель, яркий представитель романтизма в 
скрипичном искусстве, родился в 1835 году в Люблине. Ёще в раннем детстве его пленила 
скрипка, и он твердо решил покорить этот инструмент. Вопреки уставу учебного заведения 
юный музыкант был зачислен в Парижскую консерваторию в класс профессора Жозефа 
Массара и через три года талантливый ученик уже принял участие в заключительном вы-
пускном конкурсе. С необычайным художественным чутьем и виртуозным блеском испол-
нил он тогда сложнейший концерт Виотти, и потрясенное жюри единогласно присудило 
одиннадцатилетнему ребенку первую премию и золотую медаль. Это стало уникальным и 
единственным случаем в истории Парижской консерватории.

Плодотворное влияние на развитие творчества Венявского оказало его пребывание в Рос-
сии, где он был придворным солистом на протяжении 12 лет, а также первым профессором 
класса скрипки Петербургской консерватории (1862-68). В 1872-74 гг. Венявский гастроли-
рует в Америке совместно с А. Рубинштейном, затем преподает в Брюссельской консерва-
тории. 

Во время гастролей по России в 1879 году Венявский тяжело заболел. По просьбе  
Н. Рубинштейна, выдающегося скрипача одарила вниманием и заботой Н. фон Мекк. Несмо-
тря на тщательное и долгое лечение, Венявский скончался, не дожив и до 45 лет. 

Польский народный колорит музыки Венявского ярко продемонстрировали студенты 
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки (класс преподавателя А. Бельского, кон-
цертмейстер Лариса Грабко). Студентка Мария Емец блестяще исполнила две мазурки;  
Денис Ирха перенес слушателей в яркие краски сельского быта, сыграв мазурку „Селянка”;  
Вероника Шепотько поведала о любовных переживаниях Венявского, исполнив знаменитую 
„Легенду” и закружила зажигательной „Скерцо-тарантелла”. Противоречивые чувства любви 
и мечтаний о прекрасном, поведал Сергей Букин, сыграв второй концерт Генриха Венявско-
го. Лекцию-беседу о выдающемся польском скрипаче и композиторе подготовила и провела 
музыковед Елена Грановская.

В заключение концерта на память о творческой встрече председатель центра польской 
культуры в Днепропетровске Павел Скурский преподнес всем участникам творческого  
вечера памятные подарки. 

Е.В. Грановская
Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

ДМШ № 15

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ 

ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ 
ИМ. М.ГЛИНКИ — 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА

ДНІ ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

МАГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 
ГЕНРИХА ВЕНЯВСКОГО
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и фортепиано” на стихи русских поэтов, 
исп. О. Школа; вокальный цикл „Я вернулся 
домой”, стихи Л. Филатова, исп. М. Скура-
товская), хоровых сочинений („П’ять струн 
України”, сл. Л. Украинки, исп. хор Днепро-
петровской консерватории им. М. Глинки, 
руководитель Н. Яшник). 

Но мир композитора не может замкнуться
только в сферу сочинений для голоса. Его 
влечет тембр родного для него как для  
музыковеда и пианиста инструмента – 
фортепиано („Сюита памяти Равеля”, исп.  
Л. Ситало), широкие возможности симфо-
нической палитры („Ностальгический дип-
тих”, „Испанский карнавал”, исп. симфони-
ческий оркестр Днепропетровской консер-
ватории им. М. Глинки, дир. С. Петросян). 
Авторский концерт Владимира Скуратов-
ского раскрыл прекрасный мир души поэта-
композитора, одарив всех сидящих в зале 
потоком высокохудожественного, творче-
ского и настоящего.

С.А. Щитова
Кандидат искусствоведения, доцент

зав. кафедрой „История и теория музыки” 

РЕЦЕНЗІЯ

АВТОРСЬКИЙ КОНЦЕРТ

ВІТАЄМО!

То, что туба оркестровый инструмент ни для кого не секрет, но то, что туба может 
быть инструментом сольным, удивит многих. Мне приходилось за свою долгую прак-
тическую работу слышать многих замечательных тубистов, среди них, например, был 
на Военно-дирижерском факультете при Московской консерватории им. П.И. Чайков-
ского майор М.А. Тоцкий, которого приглашали в Государственный симфонический 
оркестр на свои выступления почти все приезжавшие гастролеры-дирижеры. Он об-
ладал объемным, необычайно мягким, бархатным звуком. 

Второй раз в жизни мне посчастливилось услышать бархатное, мягкое звучание 
тубы в исполнении Игоря Гаркуши. Придите рано утром в консерваторию и первое, 
что вы услышите – это звуки тубы, раздающиеся из окон третьего этажа. На тубе  
занимается, разыгрывается, разогревает мышцы губного аппарата, шлифует техни-
ческие пассажи и „прогуливается” по всему диапазону инструмента наш молодой 
педагог, замечательный тубист Игорь Гаркуша. Прозвучавшие на недавнем сольном  
концерте Игоря Викторовича произведения композиторов Герксона, Салиетти, Прайра 
и др. показали, что в нашей консерватории работает очень талантливый и творческий 
человек. И.В. Гаркуша сумел доходчиво передать в исполняемых произведениях всю их 
художественную ценность и в то же время – показал богатые выразительные возмож-
ности тубы как замечательного сольного инструмента! Спасибо Игорь Викторович, 
что убедили нас в этом. 

Справедливо назвать педагогов, а также учебные заведения, которые воспитали  
И.В. Гаркушу. Это Г.А. Юшин и С.Л. Мотылев (Днепропетровское музыкальное учили-
ще им. М. Глинки), В.Ф. Готчев (Одесская музыкальная академия им. А.В. Неждановой), 
это и педагоги аспирантуры Фрайбургской музыкальной академии (Германия). Каждый 
из них оставил заметный след в развитии исполнительской культуры И.В. Гаркуши. 
И каждый из них вправе с гордостью заявить – это мой ученик. 

Успех сольного концерта по-праву должна разделить с Игорем Викторовичем и кон-
цертмейстер М.В. Трубина. Выпускница Криворожского музыкального училища (класс 
М.М. Кратиновой) и Днепропетровской консерватории им. М. Глинки (спец. класс 
Ю.М. Новикова, камерный ансамбль и концертмейстерский класс Г.В. Виноградовой, 
В.С. Плискановской) проявила зрелое исполнительское и ансамблевое мастерство. 
Это в значительной степени способствовало свободному звучанию тубы и помогало 
исполнителю раскрыть её богатые художественные возможности. 

В планах Игоря Гаркуши и Марии Трубиной намечается исполнение сложных про-
изведений современных композиторов А. Лебедева, А. Арутюняна, В. Скуратовского и 
других, технические сложности которых, дают полное представление о требованиях, 
предъявляемых к современной тубе. 

Желаю этому талантливому музыкальному содружеству новых творческих успехов, 
в надежде насладиться звучанием прекрасной тубы. 

                      С.М. Петросян 
Доцент кафедры „Исполнительское искусство”

ПРЕКРАСНАЯ ТУБА

МОНОЛОГ ВЛАДИМИРА    
СКУРАТОВСКОГО 

ЗНАЙ НАШИХ…!

Композитор, поэт, художник… За каждым из этих слов стоит особый талант, божествен-
ный дар и огромный бесконечный труд, сгорание в творческом порыве. Каждое выявление 
подобного дара рождает восхищение, преклонение и восторг перед открывающимся чудом. 
Подобным состоянием были охвачены зрители и слушатели, ставшие соучастниками того 
действа, которое разворачивалось на сцене большого зала Днепропетровской консерватории 
им. М. Глинки 12 мая – авторского концерта Владимира Скуратовского. Подобные концерты 
на больших сценах часто приурочиваются к юбилеям авторов и превращаются в пышные 
велеречивые представления. Тем удивительней и душевней стал авторский вечер, в котором 
воедино сплелись две Музы – поэзии и музыки. Звучание музыки композитора В. Скура-
товского органично перемежалось звучанием поэзии В. Cкуратовского - поэта, поскольку 
в программу концерта входила презентация его поэтического сборника „Распахнутое небо 
над собой”. 

Романтическое видение и восприятие жизни, открытость чувств, яркость и сочность 
гармоний при ясности форм, логике тематического развития сочетаются с той поэтично-
стью, которая стала естеством, внутренней потребностью, толкая композитора к написанию 
лирико-философских стихотворений, к созданию вокальных произведений (три зонга из му-
зыки к спектаклю по пьесе Л. Вега „Валенсианская вдова”, „Четыре фантазии для голоса 

Общение – основа любых отношений. 
В последнее время, все больше молодых людей теряют навык живого общения…  Очень 

часто разговор заменяется на форумы, сайты и прочее. А ведь общение, необходимый элемент 
жизнедеятельности человека. Впечатления, эмоции и вообще любой другой вид информации 
является фундаментом всестороннего развития личности. 

Посредствам обсуждения каких-либо вопросов появляются новые идеи, в которых человек 
все больше стремиться раскрыть себя. Творческие „поединки” сближают и раскрепощают, 
дают возможность взаимного обогащения. Именно таким творческим „состязанием” стала 
для студентов Днепропетровской консерватории им. М. Глинки поездка в Харьков на Всеу-
краинскую научно-творческую конференцию молодых ученных „Культура та інформаційне 
суспільство ХХІ століття”, которая состоялась 22 – 23 апреля 2010 года в Харьковской  
академии культуры. 

Студенты консерватории Иванова Юлия (ІV курс „Хоровое дирижирование”), Зеленская 
Карина (ІІІ курс „Вокал”), Иванова Виталина (ІV курс „Теория музыки”) и Ячменёв Тимофей 
(ІІ курс „Теория музыки”) предоставили свои работы во главе с научными руководителями 
С.А. Щитовой и Т.Н. Семерягой.  

Для многих из нас поездка в Харьков была первой, поэтому впечатления остались ярки-
ми, но что самое главное – положительными. 

Конференция проходила в атмосфере творческого волнения, все участники старались 
как можно лучше преподнести свои работы. Выступление Ю. Ивановой „Проблеми синтезу  
музики і поетичного слова у сучасній хоровій творчості” было наполнено лирическим  
образом поэзии Л. Украинки и музыки В. Скуратовского. 

Работа Т. Ячменёва „Сучасна музика для дітей на прикладі творчості композиторів 
Дніпропетровська” была ярко проиллюстрирована музыкальными номерами в исполнении 
С. Кондратьевой и Ю. Ивановой, а также познакомила харьковчан с творчеством трех ком-
позиторов Днепропетровска, а именно В.Н. Мартынюк, В.И. Скуратовского и А.Н. Нежигая. 

Доклад В. Ивановой „Гармонія та дисонанс у музичній культурі XX століття” пробудил 
интерес публики к философским вопросам бытия и творчества композиторов XX столетия. 

Выступление К. Зеленской „Яскравий творчій шлях Соломії Крушельницької” прозву-
чало нотами душевности и патриотизма, а также напомнило слушателям о нашей великой 
певице – гордости и славе Украины. 

С яркими примерами и аллегориями прошло выступление Т. Ячменёва „Антиформа-
листический раек Д. Шостаковича как музыкальное свидетельство эпохи”, что обратило  
внимание публики на малоизвестное произведение советского классика (раек увидел свет 
лишь в последнее пятидесятилетие, он даже не был занесен в список литературы). 

На второй день конференции все участники, представлявшие Днепропетровскую консер-
ваторию им. М. Глинки, были награждены дипломами и памятными сувенирами. 

Оставшееся время мы посвятили прогулке по городу. Нас впечатлили масштабы  
первой столицы Украины, старинная архитектура, широкая площадь и атмосфера уюта. Свое  
недолгое путешествие мы завершили осмотром храма Преображения.

Успехи на конференции открыли много ярких участников и вдохновили нас на новые  
научные свершения. 

Зеленская Карина
Студентка ІІІ курса училища, 

специализация „Вокал”

Ячменёв Тимофей
Студент ІІ курса училища, 

специализация „Теория музыки” 
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До недавнего времени спортивный зал Днепропетровской 
 консерватории им. М. Глинки не пользовался особой по-
пулярностью среди учащихся. Но с появлением нового 
преподавательского состава по физическому воспитанию –  
О.И. Кравченко (Заслуженный работник физической культу-
ры и спорта Украины, Заслуженный тренер Украины, мастер 
спорта Украины международного класса, президент Днепро-
петровской областной федерации пауэрлифтинга), И.П. Хле-
бодаровой (мастер спорта Украины), а также преподавателей 
училища культуры О.Ю. Жоровой (мастер спорта Украины) 

и С.Н. Ярко (кандидат в мастера спорта) – все изменилось.  
С сентября 2009 года в зале консерватории заработала секция 
по пауэрлифтингу, которая сразу же стала популярной среди 
студентов и преподавателей нашего учебного заведения. 
Большим примером для учащихся служат систематические 
тренировки декана факультета Я.О. Лысенко и проректора по 
научной работе В.В. Громченко, а также совместные трени-
ровки с профессиональными спортсменами, среди которых 
Заслуженные мастера спорта Украины, мастера спорта Укра-
ины международного класса, неоднократные чемпионы и 
призеры Чемпионатов мира, Европы и Украины. Большим 
примером мужества и самоотдачи для студентов являются 
тренировки со спортсменами-паралимпийцами.

На базе спортивного зала консерватории прошло уже три 
Чемпионата области по пауэрлифтингу, в которых приняли 
участие более 200 спортсменов Днепропетровской области. 

Совместная работа преподавателей по физическому  
воспитанию дала новый виток в спортивной жизни студен-
тов: появилось ежедневное обучение, которое привлекает 
учащихся к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом, в частности участие в соревнованиях, спор-
тивных конкурсах. Уроки по физической культуре перестали 
быть второстепенным предметом, так как здоровье студентов 
и их физическое развитие одна из основных задач в системе 
современного образования. Важным заданием спортивной 
секции является также популяризация здорового образа  
жизни студентов, что очень важно, как и их музыкальное  
самосовершенствование. 

Двери спортивного зала открыты для всех желающих,  
которые хотят заниматься регулярными тренировками.

О.И. Кравченко
Заслуженный работник физической культуры и спорта,

доцент кафедры „Социально-гуманитарные дисциплины”

СТРУКТУРА КОНСЕРВАТОРІЇ:

МУЗИЧНА ШКОЛА
Здійснює початкову музичну освіту

МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
Здійснює підготовку  «молодших спеціалістів»
зі спеціальності «Музичне мистецтво» зі спеціалізацій:
-  «Фортепіано»;
-  «Оркестрові струнні інструменти»; 
-  «Оркестрові духові та ударні інструменти»; 
-  «Народні інструменти»; 
-  «Академічний спів»; 
-  «Хорове диригування»; 
-  «Теорія музики»; 
-  «Музичне мистецтво естради»;

МУЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Здійснює підготовку  «бакалаврів», «спеціалістів»
зі спеціальності «Музичне мистецтво» зі спеціалізацій:
-  «Фортепіано»;
-  «Оркестрові струнні інструменти»; 
-  «Оркестрові духові та ударні інструменти»; 
-  «Народні інструменти»; 
-  «Академічний спів»; 
-  «Хорове диригування»; 
- «Музичне мистецтво естради»

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
-  заява;
-  документ державного зразка про повну загальну серед-

ню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний 
рівень або документ про базову загальну середню освіту) 
і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або 
завірені копії;

- медичну довідку за формою 086-о; (оригінал або 
завірену копію), 063-о (щеплення);

-  6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
-  копія ідентифікаційного номера, паспорт;
- сертифікати Українського центру оцінювання якості 

освіти (оригінали або завірені копії) з предметів: «Українська 
мова та література» (для абітурієнтів із документом про 
повну загальну середню освіту для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста); «Українська 
мова та література», «Історія України» (для абітурієнтів для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра);

-  папка

Паспорт, свідоцтво про народження, військовий кви-
ток або приписне свідоцтво вступник пред’являє особи-
сто

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:
Музичне училище за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем „молодший спеціаліст” (денна форма навчання):
-   Фах
-   Сольфеджіо та музична грамота
-   Українська мова та література (диктант)
- Українська мова та література (сертифікат), для 

абітурієнтів із документом про повну загальну середню 
освіту

Музичний факультет за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем „бакалавр” (денна та заочна форми навчання):

-   Фах
-   Теорія музики
- Українська мова та література (сертифікат). Для 

абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання без 
відриву від виробництва та які отримали повну загальну се-
редню освіту у 2007 році і раніше, сертифікат необов’язково 

-  Історія України (сертифікат). Для абітурієнтів, які всту-
пають на заочну форму навчання без відриву від виробницт-
ва та які отримали повну загальну середню освіту у 2007 
році і раніше, сертифікат необов’язково 

Музичний факультет за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем „спеціаліст”

- фах, колоквіум
 

ТЕРМІН ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ:
 з 15 липня до 22 липня 2010 р. 

„Професія гітарист”– так можна назвати концерт, який 
відбувся 31 березня в Дніпропетровській консерваторії  
ім. М. Глінки. Всі, без винятку, учасники гітарного фести-
валю (а саме так відзначили цю подію деякі коментатори), – 
тим чи іншим чином пов’язані з Дніпропетровським музич-
ним училищем та консерваторією – кожен з концертантів або 
виступав,  навчався, або викладав. Виступали відомі музи-
канти, які неодноразово брали участь у різних телевізійних 
і радіопрограмах, їх музику знають і високо цінують і в 
Інтернеті. 

Десятки музичних номерів і виконавців, біля трьох сотень 
слухачів, три великі відділення, – такий статистичний показ-
ник цієї музичної події. Ось далеко не повний перелік музич-
них досягнень концерту: старовинна музика Гаспара Санз 
на „барочній” гітарі (Ганна Козельчук), „Рондо-Капрічіозо” 

Каміла Сен-Санса (Ольга Кутякова і Дарина Черниш), сучас-
на музика Роланда Діенса (Денис Сазанов), „Танго” Дениса 
Маленко та Дениса Ірхі, стильне виконання музики фламенко 
(Андрій Хижняк та Дмитро Стєбаков). Тут і латиноамери-
канська музика квартету „Діалог”, і гітарна джазова класика 
Джанго Рейнхарда (джазовий квартет Віктора Коваленка), 
сучасні музичні замальовки (ансамбль „Jungleman”), елек-
тронна музика на гітарах (дует Сергій та Дмитро Радзецькі).

Це дійсно було свято, це був фестиваль важкої, але 
прекрасної професії – гітарист. Гітара – єдиний інструмент, 
стилістика і прояви якого нескінченно різноманітні: від  
класики до джазу та рок-музики, від старовинної та етнічної 
музики до експерименту й авангарду. Фактично, всі вони 
були представлені у концерті. Не можна не відзначити й 
участь глядачів у концерті-фестивалі – активне, живе і дуже 
зацікавлене, й це зрозуміло, – адже на сцені колеги, друзі та 
творчі однодумці. Ю.В. Радзецький

Викладач кафедри „Виконавське мистецтво” 
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У нас сегодня – праздник, ветеран!
Дожили мы до славной этой даты.
И с нами рядом, болью наших ран,
Ушедшие в небытие солдаты…

Нам не забыть боёв, потерь, смертей,
Полёт шрапнели и азарт атаки,
Страданий безутешных матерей,
Вокруг могил алеющие маки…

Поклонимся великим тем годам
И вспомним поименно всех погибших…
Почет и Слава всем фронтовикам,
До юбилейных праздников дожившим!

Наш скорбный тост – за вечно молодых,
Отдавших жизнь во имя новой жизни…
Победный тост – за нас седых, живых!
И Праздник Мира вместо тризны!

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ ТА ТВОРЧІ КОНКУРСИ:
з 23 по 29 липня 2010 р.

65-РІЧЧЮ
ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

З.И. Пинский
Подполковник,

 ветеран Великой Отечественной войны, 
Бруклин (США)
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