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Высший человек стараетс я поддерживать музык у
как средство к достижению совершенной
человеческой к ультуры
Конфуций
В І Т А Є М О !

75 – п р е к рас н а я д ата д л я т е х ,
кто влюблён в музыку
75 – весьма почтенный возраст, три четверти века. Пройдено испытание временем, пережито с коллективом много
событий, за плечами огромный опыт, крепкие традиции и достижения.
Весь коллектив консерватории и в частности педагоги общего и специализированного фортепиано поздравляют Лилию
Николаевну Осетинскую – музыканта, педагога, прекрасного концертмейстера со славным юбилеем.
Ваше имя – яркая звёздочка среди днепропетровских музыкантов. Вас помнят и любят выпускники не только из Днепропетровска, но и исполнители, уехавшие в другие города и страны. На ваши плечи выпала счастливая и одновременно сложная миссия – создавать традиции, многое делать впервые.
25 лет Вы руководили коллективом педагогов общего и специализированого фортепиано, формировали программные
требования для разных курсов и специализаций, умело организовывали систему приёма зачётов и экзаменов, создавали
новые подходы в работе над инструктивно-техническим материалом. Организованный Вами региональный конкурс пианистов для студентов дирижерско-хоровой специализации, который дал возможность тесных творческих взаимоотношений
между музыкальными училищами Днепропетровской области, продолжает свою активную деятельность.
Ваша творческая сила заинтересовать, удержать и воспитать новые поколения музыкантов даёт нам пример педагогической мудрости, так необходимой в наши дни.
Мы нежно говорим Вам, что каждая встреча с Вами – это радость и поддержка для нас и студентов. Желаем Вам легкого
дыхания, бесконечного творчества и крепкого здоровья на долгие годы!
И.А. Хорошко
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”

З

Ю В І Л Е Є М !

Д а з д ра вс т ву е т
тромбон!
Перефразировав слова выдающегося полководца
А.В. Суворова о том, что духовая музыка удваивает, утраивает армию, можно сказать, что музыка способствует укреплению физического и морального здоровья, прежде всего
музыканта, который творит музыку.
В 75 лет Герман Алексеевич Юшин чувствует
необыкновенный творческий подъем и неукротимое желание отдавать всего себя педагогической и исполнительской
работе.
Наверное, трудное детство приучило Г.А. Юшина к
ежедневному кропотливому труду, прежде всего над собой. Требовательность к себе и к своим ученикам – вот, пожалуй, одно из главных качеств юбиляра, хотя надо подчеркнуть, что это только одно качество из множества других
замечательных граней его таланта.
Широкая эрудиция, глубокая музыкальная культура, великолепное знание музыкального материала из огромной исполнительской практики (игра в различных оркестровых и
ансамблевых коллективах более 50 лет), необычайно творческая индивидуальность, педагогическая вдумчивость, организаторские качества и ещё много прекрасных качеств
можно отметить у этого человека.
Г.А. Юшина постоянно интересует всё новое. Поэтому,
когда в 80-е годы прошлого столетия в Ленинграде начали
проводиться первые Всесоюзные семинары музыкантовдуховиков, которые блестяще организовывал и проводил
профессор В.М. Буяновский, Г.А. Юшин был постоянным
участником этих семинаров.
Как слушатель семинаров подтверждаю, что такое творческое направление не могло никого оставить безучастным

и равнодушным. Встречи, знакомства, концерты, конференции, обсуждения … – атмосфера ленинградских семинаров.
Г.А. Юшин привозил своих учеников для участия в этих творческих встречах, дискутировал и возрастал в личном опыте.
В семинарах принимали участие музыкальные коллективы
из Финляндии, Германии, Литвы и других стран. Приезжали выдающиеся исполнители, педагоги-методисты, учёные –
Т.А. Докшицер, Ю.А. Усов, Т.А. Шапошникова, А.Т. Скобелев, В.В. Баташов, В.Н. Досадин, В.А. Горань и многие другие. Всё это давало очередной творческий импульс для дальнейшей работы.
После активной творческой деятельности в Саратове,
Г.А. Юшин уже более 40 лет работает в Днепропетровске.
В творческой копилке юбиляра исполнено огромное количество сольных произведений для тромбона (Д. Ларсон Концертино, Н.А. Римский-Корсаков Концерт для тромбона и др.),
блестящие оркестровые соло (М. Равель Болеро, Д. Шостакович Симфония № 12 и др.). Неизменный первый тромбон
всегда в блестящей форме.
Г.А. Юшин организовал также квартет тромбонов и
брасс-квинтет при Днепропетровской филармонии. Ансамблевая музыка звучала не только в Днепропетровске, но и на
конкурсе духовых ансамблей в Харькове.
Портрет юбиляра значительно обогащают результаты его
педагогической деятельности. А. Николенко – концертмейстер группы тромбонов симфонического оркестра Днепропетровского театра оперы и балета, А. Зеликов – солист симфонического оркестра Санкт-Петербуржской филармонии,
С. Проценко – солист симфонического оркестра Белорусского национального театра оперы и балета, педагог класса
тромбона Белорусской академии музыки, Я. Потапов – преподаватель Днепропетровской консерватории им. М. Глинки
и многие другие.

Г.А. Юшин и сегодня находится в превосходной творческой форме, чему яркое свидетельство его сольная игра, а также выступления его учеников в юбилейном концерте.
Пожелаем юбиляру долгих и счастливых лет,
талантливых учеников, крепкого здоровья и бодрости духа
для новых творческих свершений.
М.З. Руденко
Преподаватель кафедры „Исполнительское искусство”
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МУЗИЧНИЙ ВІСНИК
Г У М А Н Н А

П Е Д А Г О Г І К А

„Вчителю, надихни мене
на творчість!”
Ш.О. Амонашвілі
28 − 30 серпня 2014 року на базі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін було проведено семінар „Цілісне навчання студентів у світі сучасної наукової парадигми з гуманноособистісним підходом”. Семінар проводили віце-президент Всеукраїнської культурноосвітньої асоціації Гуманної педагогіки В.Ф. Бак та керівник Дніпропетровського обласного
центру Гуманної педагогіки ім. Ш.О. Амонашвілі, викладач кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін Н.О. Салієнко. До участі в даному заході долучився науково-педагогічний склад
кафедри теорії музики. Проведення даного семінару викликано нагальною необхідністю виведення з кризи сучасної педагогічної свідомості, оновлення освіти та потребою запобігти
девальвації понять духовність та гуманність.
Керівником Міжнародного центру гуманної педагогіки є доктор педагогічних наук, професор, академік РАО Ш.О. Амонашвілі. На основі численних досліджень та спостережень
він виділив якісні розбіжності між класичним (гуманним) та традиційним (авторитарним)
образами педагогічного мислення.
Традиційна (авторитарна) педагогіка формує та реалізує систему примусу; орієнтована
лише на формування знань, умінь та навичок, що рафінує навчальний процес. Традиційна пе-

Вікторія Бак, Шалва Амонашвілі, Ніна Салієнко
дагогіка є монологічною й націлена на узагальнення „масової” практики. Натомість, класична (гуманна) педагогіка є діалогічною, покликана ушляхетнити душу та серце дитини, а знання ж є необхідною умовою творчості й творення блага. Гуманна педагогіка пропонує творчий пошук системи співробітництва, спирається на принципи любові, творчого терпіння, довіри, вільного вибору, радості пізнання та спілкування, як суттєвих компонентів педагогічного процесу. Ціннісною основою традиційної педагогіки є матеріалізм, а класичної – духовність, що цілком характеризує музичну сферу.
Учасники семінару з величезним захопленням та зацікавленістю сприйняли принципи й
положення гуманної педагогіки. Виник досить пристрасний обмін думками, що призвело до
конструктивного діалогу та загального висновку про необхідність досконалого застосування
гуманності та духовності в музичній педагогіці. Саме сьогодні, коли суспільству бракує шляхетності, музичні заклади освіти мусять проводити творчу роботу виховання духовно та морально піднесених особистостей.
О.М. Ярошкевич
Кандидат історичних наук, зав. кафедрою „Соціально-гуманітарні дисципліни”
В.В. Сізов
Кандидат педагогічних наук, заступник декану музичного факультету
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Які ж вони, цимбали?
Цимбали – струнно-ударний музичний інструмент. Звук на ньому видобувається ударами двох (іноді трьох або чотирьох) дерев’яних паличок по натягнутим струнам, розташованим на трапецієвидній деці.
Одні з перші зображення цимбал були виявлені на стародавніх асірійських пам’ятниках
архітектури. Фрески Софіївського Собору (збудований у першій половині ХІ ст.) також містять зображення музикантів, що грають на цимбалах. Сьогодні, цей інструмент відомий у багатьох країнах світу – Україна, Білорусь, Росія, Молдова, Угорщина, Польща, Румунія, Чехія,
Словаччина, Болгарія, а також Китай, Індія, Сінгапур та ін.
Цимбали поділяються на народно-автентичні та концертно-академічні. Найважливішою
конструкційною особливістю інструментів народно-автентичного різновиду є діатонічний
звукоряд. Такого роду інструменти постають невід’ємною складовою „Троїстих музик”. Цимбали виконували переважно функцію акомпанементу та використовувались у багатьох обрядових святах.

Розвиток концертно-академічних цимбал бере початок від конструкційних звершень
впроваджених відомими виконавцями-цимбалістами. Так, хроматизація, демферний механізм (педаль), розширення діапазону до трьох октав стало можливим на початку ХІХ ст., завдяки зусиллям відомого угорського цимбаліста Йозефа Шунди. У середині ХХ ст. визнані майстри українського мистецтва гри на цимбалах І. Скляр та О. Незовибатько максимально розширюють діапазон цього інструмента, створюючи своєрідну інструментальну родину цимбалів – прима, альт, бас. Кожний інструмент мав відповідний тембровий окрас та певні виконавсько-технологічні особливості. Безумовно, даний конструкційний винахід спонукав до активного розвитку професійної майстерності музикантів, та все ж розширення арсеналу виразових можливостей цимбал було беззаперечним. Це звершення постало в основі
створення ансамблів цимбалістів, які входять до складу оркестрів українських народних інструментів.
У ХХ ст. цимбали отримують визнання й як концертний інструмент. Його постійні удосконалення створюють розширення діапазону наближеного до фортепіано, тембральна індивідуальність все більше приваблює багатьох музикантів, композиторів, слухачів. Одним
з найвідоміших цимбалістів першої половини ХХ ст. був угорський виконавець Аладар Рац.
Під впливом сольних виступів цього музиканта І. Стравінський робить перекладення власних фортепіанних творів для цимбал, а також застосовує цей інструмент у балеті „Ренар”.
Українська концертна практика зводилась до використання цимбал у переважно у танцювальних народних колективах. Потреби у концертному виконавстві цимбалістів дали поштовх до утворення цілої системи навчання на цимбалах, – від музичної школи до консерваторії. Першими випускниками-цимбалістами Київської консерваторії були Д. Полічук та О.
Незовибатько. Їх вклад у розвиток цимбального мистецтва в Україні складно переоцінити. О.
Незовибатько є автором першої української школи гри на цимбалах. Д. Полічук видає збірки
творів для концертних цимбал та навчальний репертуар для музичних шкіл.
Красномовно засвідчує популярність цимбал, на сучасному етапі їх розвитку, створення у 2000 році всесвітньої асоціації цимбалістів. Вже через рік у 2001 році у Львові відбувся всесвітній конгрес цимбалістів, на який приїхало близько ста виконавців з 24 країн світу
Угорщини, Німеччини, Польщі, Чехії, Ізраїлю, Китаю, Росії, Швейцарії та ін. Україну представляли виконавці зі Львова, Києва, Харкова, Дніпропетровська, Чернівців, Луцька, ІваноФранківська. Оркестром цимбалістів було виконано гімн цимбал, також представники кожної країни виконували програми як соло, так й з симфонічним оркестром. Організатором цього конгресу виступив львівський цимбаліст, народний артист України, професор Львівської
музичної академії ім. М. Лисенка Тарас Баран, який є автором монографії „Світ цимбал”, перекладеної чотирма мовами. В Україні також проводиться багато конкурсів та фестивалів, у
яких обов’язково є номінація, присвячена чарівному інструменту – цимбали.
А.Ю. Пархоменко
Викладач кафедри „Виконавське мистецтво”

Цимбаліст Богдан Цоркан
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МУЗИЧНИЙ ВІСНИК
О С О Б И С Т І С Т Ь

спа дкоємність
поколінь
16 квітня 2014 року у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки відбувся концерт
пам’яті видатного виконавця, самобутнього композитора, талановитого викладача Юрія Григоровича Корнієнка. Життя музиканта було тісно пов’язане з Дніпропетровщиною. Саме у
рідному краї композитором була створена більшість з його видатних творів. Кращі компо-

Юрій Корнієнко
зиції для балалайки з оркестром прозвучали у концерті в стінах консерваторії. Вечір пам’яті
Ю.Г. Корнієнка зібрав широке коло друзів, родичів, учнів та шанувальників його творчості.
У блискучому виконанні оркестру народних інструментів „Козачок” під керівництвом Володимира Красношлика прозвучали ліричні композиції „Пейзаж”, „Елегія”, „Ноктюрн”, „Поема”. Яскравої образності, віртуозної майстерності, романтичної вишуканості були сповнені
концертні фантазії для балалайки з оркестром „Тонкая рябина”, „Экспромт-воспоминание”,
„Сиртаки”, „Воспоминание о танго”, соліст – заслужений артист України Юрій Федотов.
Лірична, прониклива музична сповідь Юрія Григоровича Корнієнка зачарувала виконавців та присутніх слухачів, подарувала зворушливі хвилини спогадів про нашого видатного
земляка.
Ю.Ю. Іванова
Викладач кафедри „Вокально-хорова майстерність”

Юрій Федотов

В І Т А Є М О !

Призвание всей
жизни
Энергичная, творческая, музыкальная, источник
позитивных эмоций кафедры „История и теория музыки” –
Зоя Григорьевна Маляревская, юбиляр этого года. Преподаватель теоретических дисциплин и любимый классный руководитель многих поколений выпускников музыкального
училища им. М. Глинки.
Зоя Григорьевна училась одновременно на двух отделах
нашего учебного заведения – теоретическом и фортепианном. Такую яркую студентку не мог не отметить для себя директор М.Л. Оберман, и после обучения предложил ей преподавать курс теоретических дисциплин и музыкальную литературу.
После окончания Киевской консерватории им. П.И. Чайковского Зоя Григорьевна продолжает преподавать теоретические дисциплины в Днепропетровском музыкальном
училище им. М. Глинки – сольфеджио и гармонию. Ее
выпускники поступают в разные консерватории страны,
а также учатся за рубежом. Среди них такие известные
музыканты как А. Кондаков – джазовый пианист, композитор, организатор проекта „Интерджаз”, С. Морозов – пианист, лауреат международных конкурсов.
Параллельно с преподавательской работой Зоя Григорьевна становится классным руководителем отделов „Тео-

рия музыки” и „Фортепиано”. Эти годы вспоминают многие
поколения выпускников, так как „капустники”, которые на
различные мероприятия готовила Зоя Григорьевна совместно со студентами, а также преподавателями теоретического
отдела А.К. Поставной, Т.З. Амвросимовой, Л.А. Нефедовой
были целой творческой лабораторией музыкальных юмористических номеров, театрального мастерства. Зал был наполнен овациями студентов, как нашего училища, так и других
вузов, друзей, родственников. Эти годы абсолютно все вспоминают как моменты светлого, счастливого начала студенческой жизни.
Свою преданность Зоя Григорьевна проявляет не только к
работе, но и к своей семье. Муж Виктор Евгеньевич и сын Евгений закончили университет и работают на Южном машиностроительном заводе в отделе ракетостроения. Любимым
занятием семьи Маляревских были путешествия. Все вместе
на машине они объездили Кавказ, Западную Украину и Прибалтику. Любовь к природе осталась и сейчас. В свободное
от работы время они с удовольствием занимаются садоводством.
Отдельно хочется сказать о любви Зои Григорьевны и ее
семьи к животным. В доме Маляревских отдают предпочтение собакам, которые дарят домочадцам не только преданность и любовь, но и много веселых и курьезных историй.
От имени всей кафедры „История и теория музыки” мы
хотим поздравить нашу дорогую Зою Григорьевну с юбилеем, пожелать крепкого здоровья и дальнейших творческих
успехов!
Л.А. Иванова, О.Н. Гусина
Преподаватели кафедры „История и теория музыки”
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Звучи баян –
от сердца!
Раннее сентябрьское утро. По дорожке, которая ведёт
в консерваторию не спеша идёт человек, лицо которого выражает то эмоциональную приподнятость, то лёгкое
удивление, то сосредоточенную сдержанность. Местами он
останавливается, и не замечая никого напевает отдельные
мотивы, активно тактируя в ритм пения. Так начинает свой
рабочий день преподаватель специализации „Народные
инструменты”, Заслуженный работник культуры Украины
Анатолий Авраамович Берсан.
В 75 лет А.А. Берсан привык быть первым. Он всегда приходит первым на репетицию оркестра народных
инструментов, любит, чтобы его ученики первыми играли на экзаменах, чтобы завоёвывали первые места на
всевозможных конкурсах.

Юбиляр выделяется большой музыкальностью в воспитании своих учеников. Так выразительно филировать звук
удаётся немногим, и в числе умельцев – всегда ученики А.А.
Берсана. В их исполнении полифонические произведения
И.С. Баха, Г.Ф. Генделя наполняются глубокой философичностью и широтой мышления.
Обращаясь к первокурсникам, юбиляр часто повторяет:
„Почему вы с баяном сидите в разных углах комнаты? Ведь
баян находится возле сердца, и звучать, следовательно, он
должен от сердца, от души к людям!”.
Поистине, чувственная и эмоциональная гамма А.А.
Берсана поражает своей многогранностью и, одновременно,
приятной непредсказуемостью. Наверное, в этом состоит секрет его успеха и в работе, и в отношениях с товарищами, и
в огромной радости от жизненного примера, которым щедро
одаривает юбиляр всех нас – примера доброты, искренности
и всеобъемлющей любви.
В.П. Клименко
Преподаватель кафедры
„Исполнительское искусство”
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зустріч
з іриною петровою
Наукове студентське товариство Дніпропетровської
консерваторії ім. М. Глінки розпочало свою діяльність у
новому навчальному році із зустрічі з випускницею нашої консерваторії 2009 року, солісткою Національної опери України Іриною Петровою. На зустрічі були також присутні студенти акторського відділення Дніпропетровського театрально-художнього коледжу.
Гостя розповіла студентам свою творчу біографію. Ірина Петрова – лауреат міжнародних конкурсів-фестивалів
„Кримська весна” (Україна, Ялта, 2003, ІІ премія), конкурсу молодих вокалістів „Орфей” (Росія, Волгоград, 2008, І
премія), Всеукраїнського фестивалю вокального мистецтва ім. Б. Гмирі (Україна, Дніпропетровськ, 2005, І премія). Закінчила Дніпропетровську консерваторію ім. М.
Глинки (клас народної артистки СРСР Нонни Суржиної). З
2006 по 2011 роки – солістка Дніпропетровського академічного театру опери та балету. З 2011 – солістка Національної опери України ім. Т.Г. Шевченка. Партії: Ольга, Поліна, Гувернантка, Лаура („Євгеній Онєгін”, „Пікова дама”,
„Іоланта” П. Чайковського), Марина Мнішек („Борис Годунов” М. Мусоргського), Любаша, Дуняша („Царева на-

Н а ш і

речена” М. Римського-Корсакова), Керубіно („Весілля Фігаро” В.А. Моцарта), Кармен в однойменній опері Ж. Бізе,
Маддалена, Емілія, Флора („Ріголетто”, „Отелло”, „Травіата” Дж. Верді), Прозерпіна („Орфей” К. Монтеверді), Чьєска, Сестра-наставниця („Джанні Скіккі”, „Сестра Анжеліка” Дж. Пуччіні), Фідальма („Таємний шлюб” Д. Чімарози),
Розіна („Севільський цирульник” Дж. Россіні), Лола („Сільська честь” П. Масканьї), Бісиха („От так Балда” Д. Шостаковича). Співала на оперних сценах Голландії, Бельгії, Білорусі, Польщі. Мала сольні концерти у Дніпропетровській
філармонії, Дніпропетровському будинку органної та камерної музики.
Ірина Петрова відповіла на питання публіки щодо сучасного стану тих театрів, у яких вона виступала, надала
цінні поради студентам відносно процесу навчання та майбутнього працевлаштування. А потім гостя виконала у супроводі концертмейстера О. Павлухіної два номери – українську народну пісню „Не питай” та славнозвісну „Хабанеру” з опери „Кармен” Ж. Бізе. Присутні захоплено вітали
нашу колишню студентку, яка володіє мецо-сопрано повного діапазону, м’якого, оксамитового тембру. А прекрасні акторські здібності допомагають співачці розкрити внутрішній світ образів, драматичні характери героїнь.
А.А. Тулянцев
Кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри „Історія та теорія музики”
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Good lift – дословно „хороший подъем” или „вес взят” − команда в пауэрлифтинге, означающая успешную попытку подъема штанги. Для преподавателей кафедры социальногуманитарных дисциплин в аспекте физвоспитания молодежи и спортивной работы начало нового учебного года стало действительно очень „хорошим” и „мощным”.
За личный существенный вклад в развитие физической культуры и спорта Днепропетровской области и по случаю Дня физкультуры и спорта (12.09.2014) Благодарностью
директора Департамента физкультуры и спорта, семьи и молодежи А.П. Пшеничникова
отмечены заслуги А.А. Алферова, И.П. Волошиной, Е.А. Коряки и О.Н. Ярошкевича.
Традиционные для Днепропетровской консерватории им. М. Глинки соревнования по
пауэрли́фтингу порадовали поклонников этого вида спорта массовостью, новыми именами и рекордами.
Так, более ста спортсменов Украины 4−5 июля 2014 года приняли участие в Открытом
турнире по становой тяге памяти О.И. Кравченко. Не случайно новое национальное спортивное мероприятие зародилось в стенах консерватории − рекордсмен Украины, мастер
спорта международного класса, заслуженный тренер Украины, заслуженный работник
физкультуры и спорта Украины О.И. Кравченко работал в консерватории руководителем
физвоспитания с 2008 по 2013 годы. Данный турнир, посвященный Олегу Ивановичу, стал
поистине праздником спорта и высших спортивных достижений.
Горячие поздравления коллег в сентябре этого года принимал также Е.А. Коряка,
который на Чемпионате Украины по классическому пауэрлифтингу в г. Коломыя выполнил
норматив мастера спорта Украины.
И еще одним достижением увенчалась работа наших молодых, но уже опытных преподавателей: 18 октября в Турции на чемпионате мира и Европы по пауэрлифтингу среди слепых и слабовидящих спортсменов воспитанник И.П. Волошиной и Е.А. Коряки −
Скорик Сергей стал абсолютным чемпионом мира среди мужчин и ветеранов.
Так держать!!!
О.Н. Ярошкевич
Кандидат исторических наук,
зав. кафедрой „Социально-гуманитарные дисциплины”
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Фотоклуб „IMPRESSION”
План творческих мероприятий
на 2014-2015 учебный год
Фотоклуб „IMPRESSION” в этом учебном году отмечает своё пятилетие. В рамках этого события, в новом учебном году планируется провести:
1. Две фотовыставки (на них будут представлены
фотоработы студентов училища, факультета и выпускников
консерватории им. М. Глинки);
2. Два выступления руководителя клуба, члена НСФХУ
Сергея Селезнёва:
– „Пикториальная фотография – мостик между творческой фотографией и живописью”,
– „Музыка и Фотография. Взаимопроникновение
„смежных” видов искусства” (выступления предусматривают диалог со студентами, интерактивные способы подачи материалов, показ реальных произведений фотографического искусства, музыкальные фотоиллюстрации и
музыкальный фотофильм „Город, которого нет…”);
3. Освоение фототехники и техники съемки на практических занятиях (пленэрах), в свободное от занятий время.
Сергей Селезнёв
Руководитель фотоклуба „IMPRESSION”
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Вітаємо Шевчук Анастасію!
Студентку ІІ курсу Дніпропетровської консерваторії
ім. М. Глінки, яка стала переможницею регіонального конкурсу краси, кмітливості й таланту „СтудМісс Дніпропетровщини” та здобула титул „СтудМісс Кмітливість”
на Всеукраїнському конкурсі „СтудМісс України 2014”.
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