
Завжди приємно вітати з ювілеєм. Осо-
бливо жінку. Тому, що в цей день можна 
сказати добрі слова, на які людина справді 
заслуговує. Бо у цей день можна не скупи-
тися на компліменти, яких зазвичай дедалі 
все менше перепадає жінці у повсякденні, 
порівняно з кількістю вимог та зобов’язань. 
Для Валентини Петрівни ані компліментів, 
ані похвал забагато сказати неможливо: їх 
все одно буде замало. Адже в якій царині 
не залишила б вона свій слід, скрізь мож-
на побачити характерний для неї особливий 
стиль – стиль добра, тепла, справедливості й 
вишуканості. І звичайно творчості. Тільки за 
11 років роботи в музичному училищі (при 
цьому загальний педагогічний стаж 47 років) 
Валентина Петрівна завжди підтримувала 
кращі виховні та дидактичні традиції: тут 
і нестандартні уроки української мови та 
літератури, і відвідування разом зі студен-
тами театру ім. Т.Г.Шевченка, і створені 
нею клуби української літератури «Кобза» 
та «Ліра», де поглиблено вивчалися твори 
українських митців пера, і участь студентів 
у Шевченкових святах на Монастирському острові. А що вже казати про вечорниці, на яких 
були присутні не лише студенти і викладачі, а й батьки, і навіть телебачення! Запрошували 
всіх бажаючих! Бо й столи ломилися від українських страв, і вироби декоративно-ужиткового 
мистецтва тішили око. А костюмовані міні-вистави разом з Театрально-художнім коледжем! 
Саме там справжні бандура, кобза та сопілка створювали неповторний національний коло-
рит. Про те, що студенти Валентини Петрівни неодноразово посідали призові місця у різних 
мовно-літературних конкурсах та олімпіадах, годі й казати. 

Та не лише вчительська нива збагатилася плодами праці Валентини Петрівни. Вона є 
справжньою берегинею свого роду: сім’я, діти, онуки, пам’ять і шанування своїх коренів – 
це її життєвий пріоритет. Та й до всіх оточуючих вона ставиться як мудра мати: вислухає, 
зрозуміє, розрадить. Так тепло і комфортно стає на душі після розмови з Вами, Валентино 
Петрівно! Про таких жінок кажуть: у них немає віку, є лише стан душі – завжди легкий, чуй-
ний, неодмінно молодий і незмінно… модний!   

Нехай Вам Бог дає здоров’я й сили,
Життя дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

Н.В. Катрич
Викладач кафедри „Соціально-гуманітарні дисципліни”
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Быть первым всегда нелегко. Самая большая ответствен-
ность лежит на плечах человека, который что-либо начинает. 
Если же речь идет об открытии очередного сезона в концерт-
ной жизни Днепропетровской консерватории им. М. Глинки, 
то степень сложности многократно усиливается. 

В нынешнем году такая честь выпала молодому педаго-
гу, исполнителю, лауреату международных конкурсов Елене 
Кореневой. Ассистент профессора Натальи Александровны 
Мельниковой, Елена также уже возглавила большой класс 
учеников; таким образом, концерт был не просто творческим 
отчетом одной пианистки, а делом чести всего класса. 

Поэтому неудивительна та серьезность, с которой была 
выбрана программа выступления. Лирическая исповедаль-
ность первого отделения, целиком состоящего из произведе-
ний С.В. Рахманинова, создала в зале атмосферу задумчивой 
ретроспективы, тихой погруженности в прошлое. Музыкаль-
ные моменты ор. 16 и Этюд-картина es-moll ор. 39 словно 
объединились в некий цикл, продемонстрировав эволюцию 
фортепианного стиля Рахманинова. 

Тем ощутимее стал контраст между первым и вторым от-
делениями. Русская музыка – и западноевропейская, миниа-
тюры – и крупномасштабная форма, распевная мелодия, про-
низывающая все творчество одного композитора, – и образ 
дьявола, огненными нитями охватывающий путь другого.

Соната си-минор Ф. Листа – сочинение, являющееся для 
многих пианистов одной из кульминаций творческого пути. 
В ней соединились сложность структуры, тематизма, техни-
ки, гармонии и, что главное, – идейной подоплеки. Количе-

ство и разнообразие трактовок сонаты растет с каждым го-
дом, и радует то, что одна из них – самобытная и оригиналь-
ная! – была осуществлена в стенах нашего ВУЗа. 

Что ж, пожелаем Елене Кореневой как можно больше 
ярких творческих вех, а Днепропетровской консерватории 

им. М. Глинки – столь же многообещающего продолжения 
концертного сезона, каким было его начало!  

М. Скуратовская
Студентка ІV курса специализации „Теория музыки”
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Именно такая характеристика была дана абитуриенту кафедры вокала Одесской консер-
ватории им. А.В. Неждановой Александру Манжосу в 1964 году профессором О.П. Благо-
видовой. Природа одарила юбиляра чудесным, мягким, ровным по звучанию голосом. И это 
естественно, ведь папа Александра Гордеевича обладал тоже басом, мама – сопрано, два род-
ных брата – тенором и баритоном. Щедра на голоса Полтавщина, где родился А. Манжос. 

Дебют сценической деятельности прошёл в 1953 году. В сельском клубе 15-летний Саш-
ко пел партию Петра в опере „Наталка-Полтавка”. После мутации у А. Манжоса установил-
ся бас. 

Первые опыты на драматической сцене начались в период прохождения воинской служ-
бы. Сержант А. Манжос прекрасно справлялся с ответственной ролью профессора Окаёмова 
(и это в 22 года!) в пьесе Афиногенова „Машенька”. 

Профессиональная учеба началась в 1960 году на вокальном отделе Полтавского музы-
кального училища в классе блестящего педагога Е.Ф. Вишиной. Параллельно А. Манжос 

работал в музыкально-драматическом те-
атре им. М. Гоголя, где исполнял драмати-
ческие и вокальные роли в опере Аркаса 
„Катерина” (партия Ивана), в опере Гулака-
Артемовского „Запорожец за Дунаем” (пар-
тия Султана). После окончания училища 
А. Манжоса пригласили в город Донецк, в 
шахтёрский ансамбль песни и танца.  

С 1964 года Александр Гордеевич учится 
в Одесской консерватории им. А.В. Нежда-
новой (класс доцента М.В. Голятовской), па-
раллельно работает в Одесском театре опе-
ретты. 

С 1969 года А. Манжос – солист Харь-
ковского театра оперы и балета, а с 1974 – 
солист Днепропетровского театра оперы и 
балета. 1978 год стал началом работы Алек-
сандра Гордеевича в Днепропетровском му-
зыкальном училище им. М. Глинки. С этого 
времени А. Манжос исполнитель новых про-
изведений днепропетровских композиторов, 
активный участник шефских концертов, ав-
тор музыкально-литературных вечеров.   

Пожелаем юбиляру крепкого здоровья, 
новых творческих вершин и радости педагогических свершений!  

Ю.П. Самара 
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”      
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В череде учебных дней октя-
бря, два дня для студентов специ-
ализации „Оркестровые струнные 
инструменты” были значимыми, яр-
кими и познавательными. 14 и 15 
октября 2013 года состоялись сольный 
концерт и мастер-класс талантливого 
музыканта-исполнителя, профессора 
Женевской консерватории и Высшей 
школы музыки города Берна (Швей-
цария) Дениса Северина. 

Концертная программа состояла 
из произведений для виолончели соло 
композиторов И.С. Баха, П. Хиндеми-
та и Г. Кассадо. 

Сюита И.С. Баха № 2 d-moll была 
исполнена с соблюдением всех автор-
ских обозначений, восстановленных, 
по сохранившимся в записи Анны 
Магдалены Бах, „с максимальным 
приближением” – как сказал маэстро 
– „к штрихам и эстетике того време-
ни, насколько позволяет современный 
инструмент”. 

И.С. Баха и П. Хиндемита разде-
ляет целая эпоха. Опираясь на класси-
ческие немецкие влияния, идущие от 
Г.Ф. Генделя и И.С. Баха, П. Хинде-

мит создал свой индивидуальный стиль музыки, который сочетает традиции и новаторство, 
гуманизм содержания и высокое композиторское мастерство. Исполненная Д. Севериным 
Соната для виолончели соло ор. 25 № 3 была написана в 1923 году и посвящена виолонче-
листу Морицу Франку. Пять контрастных частей сонаты составляют законченную форму и 
отличаются свободной мелодической линией, импровизационностью и метроритмической 
остротой. Д. Северин убедительно и ярко передал энергичный, подчеркнуто маркированный 
характер 1-й части, грациозность с элементами танцевальности во 2-й, выразительность 
медленной с чертами патетики и импровизационности 3-й части. 4-я – исполненная ожив-
ленно в динамике pianissimo штрихом spiccato (лесные шорохи, фантастические образы 
эльфов) вызвала восторг совершенством исполнения. Динамический, акцентированный фи-
нал завершил цикл. 

В заключение концерта Д. Северин исполнил Сюиту для виолончели соло испанского 
виолончелиста-исполнителя и композитора Гаспара Кассадо. Все части сюиты прелюдия-
фантазия, сардана, интермеццо и финальный танец насыщены испанскими, а именно, ка-
талонскими интонациями, танцевальными ритмами, красочными гармониями. Богат-

м і ж н а Р О д н і  з в ’ я з к и
ство тембровых и динамических красок, звучание двойных нот и аккордов, натуральные и 
искусственные флажолеты, точная артикуляция штрихов создали красочную инструментов-
ку этой эмоционально насыщенной музыки и всесторонне раскрыли выразительные возмож-
ности сольной виолончели.  

Мастер-класс, проведённый 15 октября, был посвящен музыке романтизма. Д. Росси-
ни, К. Сен-Санс, Д. Поппер, А. Дворжак – их произведения принесли на урок к профессору 
студенты консерватории. Отмечалась требовательность к качеству исполнения, к ясности об-
раза и его воплощению, к выбору метода работы и контроля в концерте a-moll К. Сен-Санса 
(А. Василенко). Романтические черты, поэтичность, темпераментность, элегантность фра-
зировки и техники с некоторой салонностью, свойственны художественному стилю Д. Поп-
пера в „Концертном полонезе” и „Венгерской рапсодии” (А. Кара, М. Данилевич). Тончай-
шие звуковые средства, точность интонации, ощущение формы, владение звуковедением в 
Adagio „Лесная тишь” из сюиты „Легенды Богемского леса” А. Дворжака (М. Устенко) – вот 
те основные задачи, которые обозначил маэстро. 

Завершился мастер-класс Вариациями на тему „Une larme” Дж. Россини (А. Мороз) 
которые, как сказал Д. Северин, „являются оперой в инструментальной музыке”. Осо-
бое внимание профессор уделил работе над точностью ритмических формул, исполнению 
специальных эффектов, вокальности мелодики, разнообразию звуковых красок, характеру 
тем, их сопоставлению, что является отличительной чертой стиля Дж. Россини. 

Два дня общения с музыкантом и педагогом Денисом Севериным многим студентам по-
могли по-другому, по-новому взглянуть на процессы работы над художественными произве-
дениями. 

Н.А. Плетнер 
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”

24 октября 2013 года в большом зале Днепропетровской консерватории им. М. Глинки 
состоялся настоящий праздник джаза, на сцене выступил ансамбль „AccoJazz” (творческий 
наставник и педагог Сергей Карлов). 

В прошлом году слушателю уже была предоставлена возможность познакомиться с 
творчеством этого коллектива и концерт, прошедший недавно в стенах нашего ВУЗа, по-
казал, что его участники не теряли время зря, а профессионально росли и совершенство-
вались. В подтверждение этому можем сказать, что в ноябре 2012 года, солисты ансамб-
ля Дмитрий Танько (кнопочный аккордеон) и Сергей Зубарев (аккордеон) стали обладате-
лями вторых премий на престижном международном конкурсе молодых джазовых испол-
нителей в городе Ростов-на-Дону. Недавнее мероприятие послужило не только символи-
ческим отчетом за проделанную работу, но и является существенным этапом в подготовке 
к очередному ростовскому конкурсу. Важным фактом было то, что состав выступающего 
на сцене коллектива постоянно менялся, ведь на ростовском конкурсе ребятам предстоит 

выдержать серьезное испытание и выступить на одной сцене с совершенно неизвестными 
им ранее музыкантами в составе спонтанно составленного членами жюри стейч-бенда. 

На прошедшем недавно вече-
ре можно было насладиться испол-
нительским мастерством пианистов 
Михаила Лышенко и Ярослава Зай-
цева, контрабасистов Максима Ко-
лотуши и Юрия Бузилова, который 
в свою очередь выступил и в роли 
конферансье, музыкантов ритм-
секции Дмитрия (химика) Яковен-
ко (ударные) и Тимура Пилипенко 
(перкуссия), гитариста Дениса Ма-
ленко, а также Якова Цветинского 
(флюгельгорн) и Даниила Винари-
кова (саксофон).  

Выступление гостей вечера, 
ансамбля „De lise” и вокально-
инструментального ансамбля под 
управлением Валентины Стрели-
ной, с участием Ольги Дьяченко (ро-
яль), Д. Яковенко (ударные), Д. Ви-
нарикова (саксофон), Ю. Бузилова 
(контрабас), Д. Маленко (гитара), 
внесло приятное разнообразие, так 
как великолепный вокал солисток 
Алисы Приз и Екатерины Агеевой 
не смог оставить равнодушными 
слушателей. 

Неожиданным сюрпризом для многих оказалось необычное завершение концерта, кото-
рое получилось в форме миниатюрного джем-сейшена.  На сцену вышли все исполнители-
инструменталисты взявшие участие в концерте и сыграли известную пьесу венгерского 
композитора Тамаше Деаке, являющуюся главной темой всеми любимого мультфильма 
„Ну, погоди!” – „Водные лыжи” (Vizisi), поставив яркую и оптимистичную точку в заклю-
чение вечера.  

О.Н. Карлова
Преподаватель кафедры „История и теория музыки”
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Формування професійних навичок у музиканта-
виконавця не можливе без виховання відповідного сценіч-
ного відчуття, певного публічного досвіду. Нажаль, висту-
пи у рідних стінах консерваторії під час екзаменаційних за-
ходів не завжди відповідають духу концертності, не ство-
рюють у повній мірі необхідного емоційно-творчого тонусу. 
Відсутність слухацької аудиторії, жанрово-репертуарна об-
меженість, недостатнє сценічне психофізіологічне наванта-
ження студентів, брак естетично-чуттєвої контактності з пу-
блікою концертного залу, безумовно, гальмують становлен-
ня виконавсько-професійної майстерності. 

Серед багатьох мистецьких заходів, які проводить Дні-
пропетровська консерваторія ім. М. Глінки, творча акція 

„Будуємо нову Дніпропетровщину” має особливе, комплек-
сне значення. По-перше, це масштабний довгостроковий 
мистецько-просвітницький проект, який дарує мешканцям 
найвіддаленіших куточків Дніпропетровщини знайомство з 
академічним інструментальним та вокальним мистецтвом. 
По-друге, це добра виконавська практика, під час якої, не 
завжди у максимально комфортних умовах, загартовується 
сценічна воля, творче сумління та відданість служінню му-
зичному мистецтву.   

У рамках щорічного Всеукраїнського культурного про-
екту „Майстри мистецтв України – трудівникам села” мо-
лодими музикантами Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки підготовлено і проведено ІV Обласну творчу 
акцію „Будуємо нову Дніпропетровщину”. 15 концертних 
програм прозвучало з 7 вересня по 26 жовтня 2013 року у 

з а г а р т у в а н н я  с ц е н о ю

в с т р е ч а  с  а н д р е е м  к о н д а к о в ы м

П Р О С в і Т н и Ц Ь к а  д і я Л Ь н і С Т Ь

різних куточках Дніпропетровщини. Всі концерти були те-
матичними. 

Особливою творчою активністю були позначені висту-
пи духового оркестру (диригент І.О. Грузін), ансамблю на-
родних інструментів „Folk-drive” (керівник Л.Г. Верещака), 
викладачів консерваторії А.Є. Тарасенка, О.А. Владимиро-
ва. Мистецтвом співу чарували студенти Сергій Лоза, Гали-
на Охотнік, Ольга Іщенко, Жанна Бих, Олександр Ліхаць-
кий, Марія Дворнік, Поліна Кулікова, Артем Крилов, Тимур 
Кулієв, Олена Весніхіна. Запам’ятались слухачам і виступи 
інструментального дуету в складі Дмитра Демчука (баян) та 
Миколи Зуєва (скрипка). 

Усього за чотири роки існування творчої акції „Будуємо 

нову Дніпропетровщину” проведено більше 70 концертних 
виступів. Разом з естетичним вихованням сільського насе-
лення через музичне мистецтво здійснюється й знайомство 
студентської молоді з регіональною народною культурою, 
багатствами та красотою природи рідного краю. 

Велику організаційну та моральну відповідальність за 
здійснення даної акції покладено на головуючу організа-
ційного комітету цього заходу Н.Ф. Вівташ. Тож побажаємо 
їй та усім її помічникам творчого натхнення, невичерпної 
енергії та вірності служінню музичному мистецтву.   

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи 

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Виконавське мистецтво”

З метою реалізації стратегічного курсу України на інте-
грацію до Європейського Союзу Указами Президента Укра-
їни затвер джено Стратегію інтеграції України до Європей-
ського Союзу. Основними напрямами культурно-освітньої 
і науково-технічної інтеграції визначено впровадження єв-
ропейських норм і стандар тів в освіті, науці й техніці, по-
ширення власних культурних і на уково-технічних здобут-
ків у ЄС.

Здійснення цього завдання передбачає взаємне зняття 
будь-яких принципових, на відміну від технічних, обме-
жень на кон такт і обміни, на поширення інформації. Осо-
бливо важливим є здійснення спільних наукових, культур-
них, освітніх та інших проектів, залучення українських 
вчених та фахівців до загально європейських програм нау-
кових досліджень.

Протягом 1992–2013 pp. Міністерство освіти і на-
уки України на підставі міжнародних документів з пи-
тань демократії, гуманізації в галузі освіти і прав людини 
здійснило ряд масштабних заходів щодо створення нової 
нормативно-правової бази національної вищої осві ти Укра-
їни. Прийнятий в Україні комплекс нормативно-правових 
документів пройшов апробацію на міжнародному рівні і 
визначає ідеологію реформування всієї освітньої галузі.

Необхідність реформування системи освіти України, її 
удо сконалення і підвищення рівня якості є найважливішою 
соціокультурною проблемою, яка значною мірою обумов-
люється проце сами глобалізації та потребами формування 
позитивних умов для індивідуального розвитку людини, її 
соціалізації та самореалізації у цьому світі. Зазначені про-
цеси диктують необхідність визна чення, гармонізації та за-
твердження нормативно-правового за безпечення в галузі 
освіти з урахуванням вимог міжнародної та європейської 
систем стандартів та сертифікації. 

В Україні, як і в інших розвинутих країнах світу, вища 
освіта визнана однією з провідних галузей розпитку сус-
пільства. Стра тегічні напрями розвитку вищої освіти ви-
значені Конституцією України, Законами України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною 
розвитку освіти, указами Президента України, постанова-
ми Кабінету Міністрів України.

Згідно зі стратегією інтеграції України до Європейсько-
го Союзу, затвердженої Указом Президента України, перед-
бачається входження вищої освіти в європейський освіт-
ній простір. Це відбувається в рамках Болонської деклара-
ції, основний зміст якої полягає в тому, що країни-учасниці 
зобов’язалися до 2013 р. привести свої освітні системи у 
відповідність до моделі, яка є прозорою, легко порівнюєть-
ся та дає змогу з часом видавати дипломи загальноєвро-
пейського зразка.

Однією з вимог Болонської декларації є забезпечен-
ня якості освіти та розроблення порівняльних критеріїв 
та методів оцінювання якості знань, запровадження кре-
дитної системи. Пропонується у всіх національних сис-
темах освіти запровадити систему обліку трудомісткості 
навчальної роботи в кредитах. За основу взято Європей-
ську  кредитно-трансферну  систему  (ЕСТS  −  Europen 
Communitry Course Credit Transfer Sustem), зробивши її 
накопичувальною, здатною працювати в рамках концепції 
„навчання впродовж усього життя”.

Метою  впровадження  кредитно-модульної  системи 
організації навчального процесу (далі – КМСОНП) є:

• адаптація навчального процесу до вимог Європей-
ського освітнього простору;

• стимулювання систематичної роботи студентів про-
тягом усього періоду навчання та підвищення якос-
ті їх знань;

• створення сприятливого психологічного режиму 
співпраці викладача зі студентом протягом навчання 
в консерваторії;

• формування у студентів навичок до самоосвіти, осві-
ти протягом всього життя; 

• створення здорової конкуренції в навчанні;
• підвищення об’єктивності оцінювання знань студен-

тів;
• виявлення та розвиток творчих здібностей студентів.

Особливістю КМСОНП є планування навчального про-
цесу в кредитних модулях, що має забезпечити досягнення 
сумісності програм підготовки та навчання студентів, мож-
ливості студентської мобільності, полегшує міжнародне 
академічне визнання дипломів і кваліфікацій. 

О.М. Ярошкевич
Кандидат історичних наук, 

зав. кафедрою „Соціально-гуманітарні дисципліни”
В.В. Сізов 

Кандидат педагогічних наук, 
заступник декану музичного факультету

к р е д и т н о - м о д у л ь н а 
с и с т е м а  я к  с к л а д о в а

Б о л о н с ь ко г о  п р о ц е с у

а к Т У а Л Ь н О

21 октября 2013 года – это тот день, дата, которую с нетерпением ждали все джазовые музыканты Днепропетровской 
консерватории им. М. Глинки, да что там, весь город! Это творческая встреча с известнейшим джазовым музыкантом-
пианистом, аранжировщиком, композитором, продюсером и арт-директором джаз-клуба Санкт-Петербурга – днепропетров-
чанином Андреем Кондаковым. 

Даже самые смелые прогнозы не могли бы отразить те чувства, которые испытала вся аудитория, музыканты, игравшие 
на сцене с Андреем Кондаковым (Д. Литвиненко, Ю. Бузилов, М. Лышенко, Я. Цветинский). Это был не мастер-класс, а на-
стоящий фейерверк интеллекта, творческих идей и джаза – живого джаза! 

Как жаль, что время так быстротечно. Встреча с таким музыкантом будет в памяти надолго, а то, что возникло у многих 
джазовых исполнителей в чувствах, мыслях, идеях останется навсегда.  

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

м а Й С Т Е Р - к Л а С

Андрей Кондаков (фортепиано) и Яков Цветинский (труба)
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д О  д н я  П Р а Ц і в н и к а  О С в і Т и

в ч и т е л ю  п р и с в я ч у є т ь с я …

П О Е з і я

До Дня працівника освіти 4 жовтня 2013 року у концерт-
ній залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки від-
бувся святковий концерт, в якому взяли участь викладачі та 
студенти кафедри „Народні інструменти”. Серед них: ан-
самблі народних інструментів різного складу та камерний 
оркестр народних інструментів „Козачок”. 

Розпочав програму квінтет народних інструментів 
(скрипка - Костянтин Кондратенко, сопілка - Сергій Сидор-
кін, кларнет - Ян Нестеров, цимбали - В’ячеслав Жолудєв, 
контрабас - Богдан Цоркан). У традиційному гуцульському 
стилі був виконаний твір відомого українського композито-
ра В. Пападюка.   

Яскравим продовженням святкового настрою став ви-
ступ молодого цимбаліста Івана Мочернюка, який у складі 
інструментального тріо (акордеон - Євген Жила, контрабас 
- Богдан Цоркан) віртуозно та театрально виконав компози-
цію на молдавські народні мелодії. 

Далі естафету підхопив оркестр народних інструмен-
тів „Козачок” під керівництвом Володимира Краснош-
лика. У програмі оркестру прозвучали твори народно-
інструментальної класики: В. Андрєєва, М. Будашкіна, 
В. Тємнова, Л. Афанас’єва. 

Фінальним акордом стало спільне виконання оркестру 
„Козачок” і ансамблю народної музики „Січеславські музи-
ки” (соліст Андрій Пархоменко, диригент Володимир Крас-
ношлик) „Фантазїї на гуцульські теми” В. Попадюка.  

У великих оваціях та з нестримним захопленням слухачі 
сприйняли концерт, підготовлений викладачами та студен-
тами спеціалізації „Народні інструменти” Дніпропетров-
ської консерваторії ім. М. Глінки.

В.О. Красношлик
Завідувач спеціалізацією „Народні інструменти”

23 октября 2013 года в стенах Днепропетровской кон-
серватории им. М. Глинки состоялся IV Межрегиональный 
конкурс по музыкально- теоретическим дисциплинам „Ка-
мертон – ХХI”, проводимый по инициативе педагогов 
кафедры „История и теория музыки”.  

В этом году участниками стали команды музыкальных 
училищ Донецка, Запорожья и две команды Днепропетров-
ска. Два тура конкурса были насыщены творческими, и мы 
надеемся, интересными заданиями. Слух и интеллект кон-
курсантов подвергались серьезным испытаниям. Но они их 
выдержали достойно. Первое место разделили две команды: 
„Днепр-1” (тренер Л.П. Лютько) и команда Запорожья (тре-
нер В.М. Горский). На втором месте – команды „Днепр-2” 
(тренер Л.П. Лютько) и Донецка (тренер З.Г. Цыбульник). 
Новшеством этого конкурса было проведение всех заданий 
первого тура студентами IV курса музыкального училища 
Днепропетровской консерватории им. М. Глинки Марией 
Скуратовской и Артемом Лонгиновым.  

Жюри возглавила зав. кафедрой „История и теория 
музыки” Днепропетровской консерватории кандидат искус-
ствоведения С.А. Щитова. Так же в состав жюри вошли пре-

подаватель Днепропетровской консерватории, член НСКУ, 
композитор, поэт, пианист, просветитель В.И. Скуратовский, 
зав. отделом теории музыки Запорожского музыкального учи-
лища преподаватель-методист В.М. Горский и преподаватель-
методист Донецкого музыкального училища З.Г. Цыбульник. 
Большую работу в организации конкурса провели Е.П. Ши-
ринская, педагоги кафедры М.И. Варакута, О.Н. Гусина, 
Е.А. Лагдышук. Авторами заданий для конкурса выступили 
днепропетровские преподаватели Л.П. Лютько и Л.В. Гонто-
вая.  

Вновь „Камертона” голос чистый
Нас, не певцов и не артистов,

Всех в этом зале собирает,
Наши таланты открывает. 

Эти прекрасные мгновенья
Снова дают нам вдохновенье,

К новым вершинам подниматься,
Открывать, искать и не сдаваться.

Пусть Камертон голос чистый
Рождает Моцартов и Листов,

Зовёт нас вновь и вновь,
Настроит на любовь,

К музыке любовь, любовь. 

Н. Матвеюк

Гимн 
„Камертону – ХХІ”

„ к а м е р т о н   -   Х Х I ” : 
н о в ы е  п у т и 

и  в о з м о ж н о с т и

Т в О Р Ч є  в з а є м О з б а г а Ч Е н н я
II тур был посвящен двум осенним юбилярам: Л.Н. Тол-

стому и И.С. Тургеневу, которые были прочно и глубоко 
связаны с музыкой.   

Надеемся, что следующий юбилейный для „Камертона” 
год будет еще более интересным, полным новых контактов 
и встреч и, конечно, высоких результатов.   

Л.В. Гонтовая
Старший преподаватель кафедры 

„История и теория музыки” 
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