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120 РОКІВ ПРОФЕСІЙНІЙ МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ У ДНІПРІ
30 серпня 1898 року – в цей день були від-

криті музичні класи при Катеринославському від-
ділені Імператорського Російського Музичного 
Товариства, які й постали початком здійснення 
професійної музичної освіти у місті на Дніпрі – 
Катеринославі. 

За багато років виконання освітньої музично-
академічної діяльності змінилось чимало 
форм проведення цієї величної культурно-
стверджуючої, просвітницької місії. Це й 
відкриття у вересні 1901 року Катеринославського 
музичного училища вже з науковими класами 
при ньому, й функціонування Катеринославської 
консерваторії з 1919 по 1923 роки, й робота 
музикантів-освітян у музично-театральному 
технікумі із статусом вищого навчального закладу, 
й перетворення технікуму з 1937 року в музичне 
училище із правами середнього спеціального 
навчального закладу. Більш ніж півстолітня 
активна музично-освітня діяльність викладачів 
музичного училища та його дирекції досягла 
до відкриття у 2006 році Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки (від 2016 року Дні-
пропетровської академії музики ім. М. Глінки) як 
вищого академічного музичного навчального закладу. 

Наголосимо, що професійно-освітні здобутки багатьох 
поколінь викладачів, керівництва навчального закладу за 
багато десятиліть педагогічно-адміністративної діяльності 
створили й продовжують створювати якнайкращі мистецькі 
та науково-методичні освітянські традиції, заснова-
ні, підкреслимо, на синтетично-комплексному принципі 
навчального процесу. Його віддзеркалення постає, 
насамперед, у структурній єдності академії, в неподільності 
освітньої тріади – музичної школи, коледжу та факультету, 
які об’єднанні в комплексний вищий навчальний заклад – 
Дніпропетровську академію музики ім. М. Глінки, і є 
вагомою історичною, навчально-матеріальною, науково-

методичною, творчо-педагогічною спадкоємністю багатьох 
поколінь музикантів. 

Історично сформована синкретична природа провідного 
вищого музичного навчального закладу центрального регіону 
України щороку підтверджується масштабністю цілісно-
концепційних художньо-творчих, наукових, педагогічних 
звершень, серед яких назвемо проведення щосеместрових 
міжнародних фестивалів музичного мистецтва „Музика 
без межˮ, всеукраїнських та міжнародних науково-прак-
тичних конференцій, численних майстер-класів, а саме – 
своєрідних шкіл майстерності від провідних митців 
сучасності; стали вже традиційними заняття з викладачами 
Бахівської академії, здійснюється підготовка магістрів та 
відкриття аспірантури. 

Природно-синтетичною, масштабно-колективною 
характерністю означився й святковий концерт на 
честь 120-річчя Дніпропетровської академії музики 
ім. М. Глінки, який відбувся 29 жовтня 2018 року 
в концерт-холі академії. На сцені постали творчі 
колективи, без винятку, від кожної кафедри, симво-
лізуючи єдність відповідної музичної спеціалізації, 
чи то духові інструменти, струнно-смичкові, народ-
ні й ін., а відтак, символічно означилась освітньо-
концептуальна цілісність самобутнього навчального 
комплексу – академії музики ім. М. Глінки. 

Концертну програму відкрив хор (диригент 
Ю. Чехлата) та камерний оркестр (диригент  
М. Ємець), у виконанні яких прозвучала „Алілуяˮ з 
ораторії „Месіяˮ Г.Ф. Генделя та „Аріяˮ зі „Страс-
тей за Матвіємˮ Й.С. Баха. Капела бандуристів 
„Чарівниціˮ виконала „Хор русалокˮ з опери „На 
русалчин Великденьˮ М.Д. Леонтовича (керів-
ники С. Овчарова та М. Березуцька, диригент 
В. Овчаров). Феєричні композиції прозвучали 
у виконанні оркестру народних інструментів 
(диригент В. Кікас). Естрадно-джазовий вокаль-
но-інструментальний ансамбль під керівництвом 
Ю. Писаренко та Ю. Паламарчука подарував 

слухачам відомі джазові композиції епохи традиційного 
джазового мистецтва. Духовий оркестр академії під орудою 
І. Грузина представив „Іспанську рапсодіюˮ М. Равеля, 
цикл танців Енріке Гранадоса „Андолузіяˮ та „Арагоніяˮ й 
всесвітньо відомий „Танець із шаблямиˮ з балету „Гаянеˮ 
А. Хачатуряна. Після символічного звучання „Вальсу-фантазіїˮ 
М. Глінки хор та симфонічний оркестр „The Festivalˮ (диригент 
Д. Логвин) виконали „Фантазіюˮ c-moll для фортепіано, хору 
та оркестру Л. Бетховена (соліст Юрій Новіков).  

Безумовно, період у 120 років професійної музичної 
освіти у Дніпрі заклав багатющий творчий потенціал, 
монолітний фундамент академічних музичних традицій, 
збереження та примноження яких – справа кожного з нас. 

Різнобарв’я оксамитової осені у багатій гамі кольорів 
та їх неповторного сприйняття кожною людиною 
природно означились і в темброво-колористичній палітрі 
Міжнародного фестивалю музичного мистецтва „Музика без 
межˮ у Дніпрі. Саме в рамках багаторічного мистецького 
марафону пройшов український фестиваль віолончелістів – 
Art Cello 2018. І хоча симпатії організаторів заходу були 
спрямовані лише на один інструмент 
– віолончель, її художньо-творче 
домінування на сцені концерт-холу 
Дніпропетровської академії музики 
ім. М. Глінки 7 – 8 жовтня 2018 року 
було надзвичайно багатогранним. 

Справжній осінній „Віолончель-
ний вернісажˮ, а саме так його назва-
ли засновник фестивалю „Музика без 
межˮ Юрій Новіков, художній керів-
ник Дмитро Логвин та автор проекту 
Art Cello Денис Северин, розпочався 
у Дніпрі ще 6 жовтня, коли у сутінках 
ночі відомі музиканти-віолончелісти 
з п’яти країн світу, прибувши до 
нашого міста після масштабних 
концертів Art Cello у Львові та Києві, 
зібрались на репетицію в концерт-
холі академії ім. М. Глінки.  

7 жовтня увечері зі сцени 
концерт-холу лунала музика різних 
культурно-історичних епох, від 
часів віоли-да-гамба до періоду 
сталого використання найсучасніших виконавських 
віолончельних прийомів струнно-смичкової художньо-
академічної практики початку ХХІ століття. У виконанні 
дуету віолончелістів – професора Вищої школи музики 
в Женеві-Невшатель та Вищої школи мистецтв у Берні 
Дениса Северина й українського віолончеліста, лауреата 
міжнародних конкурсів Артема Полуденного прозвучала 
Соната G-dur Ж.Б. Барʼєра. Елегантна-вишуканість і тонке 
відчуття ансамблю в мілкій віртуозно-пальцевій техніці 
виконання мелізмів, вражало як художньою витонченістю, 
так і технічною довершеністю гри.  

П’єса для віолончелі соло сучасного німецького 
композитора А. Реймана у виконанні професора Вищої 
школи музики в Мюнхені Вен-Сін Янга відтворила 

У К Р А Ї Н С Ь К Е  A R T  C E L L O  2 0 1 8  –  Д Н І П Р О В С Ь К И Й  Ф О Р М А Т
своєрідний психоделічний моно-дует одного виконавця. 
Максимальним художнім контрастом постало представлення 
Сюїти для віолончелі соло іспанського композитора 
Г. Кассадо, яку в ефектно-витонченій, фіоритурно-яскра-
вій манері подарував слухачам професор Національного 
університету музики в Бухаресті Разван Сума. Синтетичний 
принцип культури постмодерну виразно постав у композиції 

для віолончелі соло болгарського майстра П. Хрістоскова у 
виконанні викладача Національної музичної академії в Софії 
Атанаса Кристева. Романтичний дух Сюїти для двох віолон-
челей чеського митця Д. Поппера у виконанні Развана Суми 
та Атанаса Кристева з емоційно-піднесеною рельєфністю 
відчуттів наблизив фінальну фазу концерту.  

Кульмінацією свята стала поява на сцені всіх виконавців у 
міжнародному ансамблі віолончелістів, до яких приєдналась 
дніпровська віолончелістка, завідувач предметно-циклової 
комісії „Оркестрові струнні інструментиˮ в академії музики 
ім. М. Глінки Ольга Луценко. Музиканти виконали жартівливу 
композицію-мініатюру для шести віолончелей німецького 
композитора В. Ліндеманна, а також Фантазію на теми з опе-
ри „Карменˮ Ж. Бізе, після чого інтернаціональний ансамбль 

переріс в оркестр віолончелістів з виконавцями-студентами 
академії ім. М. Глінки. 

Поміж численних творчих зустрічей та майстер-класів 
знаних віолончелістів у Дніпрі, фестивально-концертний 
марафон продовжився увечері 8 жовтня. Відкрила концерт 
Академічна увертюра Й. Брамса у виконанні молодіжного 
симфонічного оркестру „THE FESTIVALˮ, під орудою 

заслуженого діяча мистецтв України, 
художнього керівника фестивалю 
„Музика без межˮ, диригента Дмитра 
Логвина.   

Деталізовано-фіоритурну, гра-
даційно-витончену композицію 
з п’яти концертних п’єс для ві-
олончелі з камерним оркестром  
Ф. Куперена представив Атанас Крис-
тев. Четверта п’єса „Аріяˮ прозвучала 
з унікально-емоційною ансамблевою 
проникливістю у спільному музикуван-
ні з альтисткою Кароліною Крамчаніно-
вою. Щиросерда емоційність, що сягну-
ла, напевно, максимального показника 
рівня відвертої чуттєвості, постала вна-
слідок звучання Сонати „арпеджіонеˮ 
для віолончелі з оркестром Ф. Шуберта 
у виконанні Вен-Сін Янга.  

Друге відділення концерту відкрив 
Денис Северин, який подарував 
слухачам Сонату у старовинному 
іспанському стилі для віолончелі з 

оркестром Г. Кассадо. Стилістично-довершене відчуття іспан-
ської народнопісенної, фольклорної традиції зумовило техноло-
гічну довершеність виконання означеного твору, яка позначалась 
надзвичайною вокальністю та пісенно-артикуляційною 
майстерністю гри на інструменті. Темпераментність 
виконання „Елегіїˮ Г. Форе заполонила концерт-хол академії 
інструментальним „співомˮ віолончеліста Развана Суми, а „Ві-
олончельний лібрезˮ Дж. Солліма у виконанні Атанаса Кристева 
і Дениса Северина представив сучасний вільно-імпровізаційний 
погляд на художньо-виразові можливості академічної віолончелі 
порубіжжя ХХ–ХХІ століть.  

В.В. Громченко,
проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент          
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М І Ж Н А Р О Д Н І  З В ’ Я З К И

У низці багатьох творчих звершень ювілейного року 
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки особливої 
ваги набувають численні міжнародні заходи, серед яких 

фестиваль музичного мистецтва „Музика 
без межˮ, Дні Данії у Дніпрі, віолончель-
ний фестиваль Art Cello 2018 та, безумовно, 
VІІ Бахівська академія, яка майже два тижні 
поспіль (5 - 17 листопада 2018 року) кон-
центрувала увагу культурної спільноти на 
шедеврах Бахівського доробку у світлі його 
концертного, педагогічного та, в цілому, 
культурно-просвітницького значення. 

Організатори своєрідного духовного 
марафону, а це Нове Бахівське товариство 
у Лейпцизі, Генеральне Консульство 
Федеративної Республіки Німеччини 
та Дніпропетровська академія музики 
ім. М. Глінки стійко перемогли певні 
перешкоди, які були пов’язані передусім 
із дорожніми колізіями на час проведення 
заходу. Безсумнівно, ця перемога – це 
звитяга великої любові до музики, до місії 
служіння музичному мистецтву, культурі. 
А, як відомо зі слів великої оперної 
співачки, викладача Конкордії Антарової: 
„перемагаючи любов’ю – переможеш усе!ˮ.     

Наголосимо, що природною магістраль-
ною своєрідністю Бахівської академії, яка 
зберігалась і цього року, є її надзвичайно 
динамічна творча багатовекторність. Широка викладаць-
ка спрямованість у поєднанні з вагомою розгалуженістю 
концертно-гастрольних звершень утворювали, як і завжди, 
академічну синтетичність високого професійного ґатунку. 
Перший тиждень кропіткої праці змінився концертними за-
ходами, підкреслимо, відчутно збільшуваного гастрольного 
вектору. Якщо під час VІ Бахівської академії концерти відбу-
лись у Камʼянському, Кривому Розі та Дніпрі, то цього року 
культурно-просвітницький рух розповсюдився ще й на сусід-
ній регіон – місто Запоріжжя.  

Винятково приємно констатувати, що склад німецьких 
доцентів, які проводять відкриті заняття зі студентами не 
лише академії ім. М. Глінки, але й з вихованцями інших ви-
щих музичних навчальних закладів з міст Києва, Харкова, 

VІІ  Б А Х І В С Ь К А  А К А Д Е М І Я  У  Д Н І П Р І : 
М И С Т Е Ц Т В О  Є Д Н А Н Н Я

Одеси та ін., залишається майже незмінним. Це 
дозволяє створювати стабільність пізнання від-
повідних виконавських методик, певних інтер-
претаційно-характерологічних ознак щодо ху-
дожнього надбання музичного бароко, зокрема 
творчого доробку Й.С. Баха.  

Відтак, 11 листопада 2018 року відбулась 
відкрита лекція-концерт в академії ім. М. Глінки, 
своєрідний перший звіт педагогічної тижневої 
роботи Бахівської академії у Дніпрі. Диригент, 
професор Крістфрід Брьодель відповідно 
до хорового, сольного, оркестрового 
виконавства робив певні пояснення 
стосовно художньо-образної, стильової, 
виконавської специфіки Бахівських шедеврів – 
Кантата BWV 63 „Християни, запам’ятайте цей 
деньˮ, Меса G-dur BWV 236 „Лютеранська месаˮ, 
оркестрова сюїта № 3 D-dur BWV 1068, мотети 
BWV 225 „Співайте Господуˮ та BWV 226 „Дух 
зміцнює нас в немічах нашихˮ. Наступного дня 
здійснилось концертне виконання вищеозначених 
творів вже з музикознавчою частиною їх 
представлення кандидатом мистецтвознавства, 
доцентом Ігорем Приходько.         

У ряді гастрольних виконань художньої програми 
VІІ Бахівської академії відзначимо й концерт за участю не 
лише українських студентів, але й власне німецьких доцентів. 

Співаки Йоханнес Шмідт та Гертруд Гюнтер, гобоїст 
Кристоф  Герберт, виконавиця на скрипці Ульріке Тітце, кла-
весиніст Ш. Лойтхольд створили яскраві художньо-практичні 
приклади виконання музики епохи 
бароко, зокрема творів Й.С. Баха. 

Незабутні враження від високо-
професійного навчального процесу 
залишились й у студентів спеціалі-
зації мідних духових інструментів. 
Трубач Крістіан Пакмор працював 
не лише над художньо-стильовими 
особливостями виконання оркестро-
вих партій труб, валторн, – митець 
приділяв ретельну увагу й техно-

логічним про-
блемам гри на 
м у н д ш т у ч н и х 
і н с т р у м е н т а х . 
З ’ я с о ву в а л и с ь 
питання виконав-
ського дихання, 
постановки губ-
них м’язів, спе-
цифіки роботи 
ф і з і о л о г і ч н и х 
резонаторів груд-
ної та ротової по-
рожнин у виконавців на мідних акаде-
мічних духових інструментах.   

Самобутність професійного 
спілкування музикантів-органістів по-
стала у творчому колі митців із доцентом 
Вольфгангом Церером. Кульмінацією цих 
мистецьких порозумінь постав концерт 
у Будинку органної та камерної музики 
(м. Дніпро), який завершив педагогічну, 

культурно-просвітницьку ходу VІІ Бахівської академії в 
Україні.  

Наголосимо, що багатовекторність художньо-освітнього 
простору означеного заходу цікавила не лише музикан-
тів. Студенти-перекладачі  кафедри іноземних мов Дні-

провського національного університе-
ту ім. О. Гончара, маючи чудову нагоду 
спілкування з природними носіями ні-
мецької мови, отримали добру комуніка-
тивну практику, збільшили словниковий 
арсенал сфери академічного музичного 
мистецтва. 

У низці ключових характеристик 
цього вагомого проекту відзначимо також 
і максимальність об’єднання студентів за 
відповідністю їх спеціалізацій, а це, на-
голосимо, більшість провідних фахових 
спрямувань навчальної діяльності вищих 
музичних закладів освіти – „Хорове 
диригуванняˮ, „Оркестрові струнно-
смичкові інструментиˮ, „Фортепіаноˮ, 
„Академічний співˮ, „Оркестрові духові 
та ударні інструментиˮ.    

Безумовно, успіх проведення винятково 
масштабного культурно-просвітницького 
заходу залежить, насамперед, від 
ретельності організаційно-підготовчого 
процесу, кропіткої роботи над найменшими 
деталями відповідного художньо-творчого 
звершення. З позиції вищеозначеного 
наголосимо, що високопрофесійні 

керівницькі здібності організаційного директора Бахівської 
академії Дітера Бернхарта неодмінно постануть яскравим 
прикладом, наслідуванням у спроможності творчого 

згуртування музикантів, викладачів, студентів, численних 
слухачів задля мети їх духовного єднання у звуках вічної 
музики любові, милосердя і добра. 

В.В. Громченко,
проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент 

Кристоф Герберт

Крістіан Пакмор

Ульріке Тітце

Крістфрід Брьодель

Гертруд Гюнтер
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Т В О Р Ч Є  В З А Є М О З Б А Г А Ч Е Н Н Я

Одним із пріоритетних завдань діяльності лабораторії фольклору та етнографії Дніпро-
петровської академії музики ім. М. Глінки є виховання у молоді зацікавленості до народної 
музичної культури, розуміння її ролі у вираженні національної свідомості через перейман-
ня досвіду поколінь.

З цією метою 22 листопада 2018 року у стінах академії відбувся третій науково-методич-
ний семінар-практикум під гаслом «Нематеріальна музична спадщина у призмі поколінь» 
серед вчителів мистецтва міста Дніпра та викладачів академії. Низка проведених семінарів 
– це спільний проект методичного центру Управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради, сектору навчальної практики та лабораторії фолькло-
ру й етнографії Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, спрямований на налаго-
дження зв’язків із викладачами загально-
освітніх навчальних закладів, виховання 
у молодого покоління розуміння етнічної 
культури, яка формує національну свідо-
мість і зберігає історичну традицію.  

Основою перших двох семінарів, які 
пройшли у минулому навчальному році, є 
перш за все обмін методичною літерату-
рою, досвідом співробітників лабораторії 
у роботі над музичним фольклором серед 
зростаючого покоління. Метою ж третьо-
го семінару стала презентація методич-
них доповідей власне вчителів загально-
освітніх шкіл, які мали змогу показати 
результат своєї роботи, опрацювавши ме-
тодичні матеріали попередніх семінарів. 
Приємно відзначити, що з кожним семі-
наром аудиторія слухачів шириться, адже 
долучаються викладачі інших навчаль-
них інституцій міста й області. 

За вже доброю традицією відкрив 
семінар студентський фольклорний ан-
самбль «Калита», під керівництвом ви-
кладача кафедри «Хорове диригування» 
Тараса Хмилюка. Студенти спеціалізації 
«Теорія музики», які входять до основно-
го складу колективу, залюбки виконують 
пісенний матеріал, зібраний співробітниками лабораторії фольклору та етнографії у чис-
ленних фольклорних експедиціях теренами Дніпропетровської області. Упродовж семінару 
були підняті актуальні теми щодо впровадження та вивчення українського народного фоль-
клору на уроках мистецтва у загальноосвітніх школах, виховання любові до культурного 
спадку свого народу, ознайомлення з його традиціями, формування національно-патріотич-
ної свідомості у молоді. 

Окрім цікавих методичних розробок на семінарі було представлено два дитячі колекти-
ви – хоровий колектив «Домісолька» (керівник В.М. Матохіна) та вокально-хореографічний 
ансамбль «Мрія» (керівник О.В. Бєчвая), які виконали пісні, що увійшли до збірки «Козаць-
кі пісні Дніпропетровщини».  

Н Е М А Т Е Р І А Л Ь Н А  М У З И Ч Н А  С П А Д Щ И Н А 
У  П Р И З М І  П О К О Л І Н Ь

Наприкінці семінару було проведено майстер-клас із вивчення пісні «Ой, чудо-чудо, послу-
хайте добрі люди» за участю студентського фольклорного ансамблю «Калита» та аудиторії під 
керівництвом Тараса Хмилюка. 

Особливу вдячність висловлюємо гостям та учасникам семінару – О.П. Скрипченко, ме-
тодисту МЦ, вчителю-методисту КЗО «ССЗШ № 22» ДМР; В.А. Ваган, вчителю КЗО «НВО № 28» 
ДМР; О.М. Стробикіній, вчителю КЗО «СЗОШ № 15» ДМР, за професійно та якісно підготовлені 
матеріали доповідей – В.М. Матохіній, старшому вчителю КЗО «НВО № 28» ДМР, керівнику дитячого 
хорового колективу «Домісолька»; О.В. Бєчваї, вчителю КЗО «СЗОШ № 26» ДМР, керівнику вокаль-
но-хореографічного ансамблю «Мрія» та керівнику фольклорного ансамблю «Калита» Т.В. Хмилю-
ку, викладачу спеціалізації «Хорове диригування» Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки; 

організаційному комітету заходу – І.В. Климчик, зав. відділом навчальної практики; співробітникам 
лабораторії фольклору та етнографії Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки.  

Тема навчально-мистецького впровадження фольклору на сьогодні є дуже актуальною. Тож, 
головним завданням людства є збереження й оберігання власної історії, передавання її із по-
коління в покоління як цінний та потаємний скарб мудрості. Адже, як кажуть у народі, «Без 
минулого немає майбутнього».  

О.Н. Гусіна, 
завідувач лабораторії фольклору та етнографії 

А.Я. Любимова, 
викладач кафедри „Історія та теорія музикиˮ 

12 жовтня 2018 року відбувся святковий концерт з наго-
ди 120-річного ювілею Дніпропетровської академії музики 
ім. М. Глінки та ювілею фортепіанної кафедри. 

Цю подію з гордістю можна назвати «концертом-при-
святою», що об’єднує декілька поколінь музикантів. Ви-
словлюючись мовою класиків, погодимось, що «не знаючи 
минулого, неможливо зрозуміти зміст теперішнього та цілі 
майбутнього». Тому перед слухачами розгорнулась багата іс-
торія кафедри, а її найкращі традиції були продемонстровані 
учнями дитячої музичної школи, студентами коледжу та ака-
демії, а також концертуючими викладачами кафедри. 

Історія сучасної піаністичної школи Дніпропетровська 
бере свій початок 1 вересня 1898 року, коли було урочисто 
відкрито музичні класи Катеринославського відділення Ім-
ператорського Російського Музичного Товариства. Біля ви-
токів молодого навчального закладу та катеринославської 
фортепіанної школи були випускники Петербурзької консер-
ваторії: учениця А. Рубінштейна – Софія Брілліант-Лівен; 
учні Г. Єсіпової – Марія Пасенко, Михайло Зубов, Поліна 
Лурьє-Застрабська; та випускник Московської консервато-
рії, учень П. Шльоцера та Ф. Бузоні – Абрам Шепелевський. 

У 20-ті роки ХХ століття фортепіанний відділ поповню-
ється новими іменами, що згодом стають корифеями дніпро-
петровської піаністичної школи. Це – Мірра Юліївна Гейман; 
Михайло Йосипович Лєвін та Самуїл Давидович Храмов. 

Особливою сторінкою історії кафедри була діяльність Ми-
хайла Львовича Обермана – талановитого піаніста, блискучо-
го організатора, директора Дніпропетровського музичного 
училища, з діяльністю якого пов’язані події евакуації колекти-
ву під час Великої Вітчизняної війни, поновлення навчально-
го закладу після війни, створення системи музичної освіти у 
нашій області, розквіт музичної культури Дніпропетровщини. 

У другій половині ХХ століття життя музичного учи-
лища визначається діяльністю яскравих та самобутніх му-
зикантів-педагогів, що виховують декілька поколінь тала-
новитої молоді. Серед них Світлана Грибановська, Лідія 
Євсевська, Маріам Гордон, Світлана Анцишкіна; Мікаелла 
Александрова, Світлана Ісакова та багато інших. Ці імена 
визнані у музичних колах по всьому світу. У багатьох кра-
їнах і сьогодні успішно працюють наші випускники, продо-
вжуючи досягнення творчих принципів своїх педагогів. 

КОНЦЕРТ-ПРИСВЯТА 
Сучасне життя кафедри також насичене та багатогранне. А 

ювілейний концерт, учасниками якого є лауреати всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів, є яскравим тому підтвердженням. 

Насичений репертуар концерту виглядав достатньо симво-
лічно, оскільки у ньому об’єдналися традиції минулого з нова-
торськими тенденціями піанізму. Для святкового вечора були 
підготовлені твори композиторів ХІХ та ХХ століття, а також 
сучасних композиторів (як вітчизняних, так і зарубіжних).  

Відкрила концерт учениця музичної школи нашої ака-
демії Ганна Комісарова. У її виконанні прозвучала п’єса іс-

панського композитора Хоакіна Туріна «Святкова Кордова». 
Самобутні ритми та яскравий колорит композиції відтво-
рили справді святкову та урочисту атмосферу. Продовжив 
концерт студент музичного коледжу Олександр Штирбу, що 
виконав Скерцо № 2 Ф. Шопена, продемонструвавши тонке 
відчуття стилю та образності твору. 

Наступним номером концерту став твір сучасного ві-
тчизняного композитора Б. Котюка «Domenico - соната in 
D» у виконанні Дар’ї Нікітченко. Студентка з особливою 
філігранністю втілила «діалог епох» у своєму виступі. Про-
довженням прозвучала «Токката» С.С. Прокоф’єва у вираз-
ному та емоційному виконанні Габріели Магальяш. 

Підтримала та продовжила святкову атмосферу своїм 
виступом Олена Малиновська. Вона виконала «Каватину 
Фігаро» з опери Дж. Россіні «Севільський цирульник» у 
віртуозній обробці Г. Гінзбурга. Наступний виступ знову 
повернув слухача до традиційного фортепіанного реперту-
ару — у виконанні Артема Терещенка змістовно та яскраво 
прозвучав «Мефісто-вальс» Ф. Ліста. 

Кульмінацією концерту стали виступи молодих виклада-
чів кафедри. Колоритно, артистично та віртуозно прозвуча-
ла «Іспанська рапсодія» Ф. Ліста у виконанні лауреата між-
народних конкурсів, доцента кафедри Наталії Золотарьової. 
Яскраву та самобутню інтерпретацію «Острову радості» 
К. Дебюссі продемонстрував слухачам лауреат міжнарод-
них конкурсів Гліб Адлуцький. 

Ще одним подарунком вдячній публіці стало ансамбле-
ве виконання хореографічної поеми М. Равеля «La Valse» 
Н. Золотарьовою та Г. Адлуцьким. Слід зазначити, що ви-
конання цього твору стало прем’єрним у нашому місті та 
збагатило репертуарний доробок концерту. 

Святковий концерт кафедри, що об’єднав усі структур-
ні підрозділи академії, був надзвичайно щиро та емоційно 
сприйнятий аудиторією слухачів. Учасників привітали гуч-
ними оплесками та квітами. Силами студентів та викладачів 
було продемонстровано високий рівень виконавства. Сучас-
ний склад кафедри невпинно зберігає багаті традиції форте-
піанного мистецтва та сміливо втілює інноваційні тенденції 
у своїй діяльності. Тому маємо сподівання на продовження 
концертної діяльності відділу у нових сміливих творчих 
проектах. 

Г. Охота, 
магістрант кафедри „ФортепіаноˮНаталя Золотарьова
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Ювілейний рік Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, який красномовно окреслився масштабністю концерт-
но-творчих та педагогічно-освітніх звершень, присвячених 120-річчю навчального закладу, означився яскравою міжнарод-
ною подією – концертом майстрів джазового мистецтва з нагоди відкриття Днів Данії у Дніпрі. 

Так, 3 жовтня 2018 року зі сцени концерт-холу академії музики ім. М. Глінки посол Данії в Україні Рубен Медсен відкрив 
інтернаціональне свято культурно-мистецького, технічно-промислового, соціального взаємозбагачення між народами євро-
пейської спільноти. Після привітальних слів голови Дніпропетровської обласної ради Г.О. Пригунова на сцену концерт-холу 
академії вийшли всесвітньо відомі джазові музиканти Йонас Йохансен (барабани), Масей Каджела (саксофон) та українські 
виконавці Ігор Закус (бас-гітара) і Яків Цвєтінський (труба).  

Міжнародний квартет представив шанувальникам джазового мистецтва розлогі за формою та емоційно-естетичним на-
повненням сучасні композиції. Як зазначив перед концертом саксофоніст Масей Каджела – „твори будуть являти зразки 
фʼюжен-джазу, своєрідного міксуˮ, що сформувало синтез із деяких фольклорно-традиційних та класично-базисних устоїв 
академічної джазової музики. Чітко означені композиційною формою імпровізаційні блоки виступів музикантів-виконавців 
щоразу більше здіймали хвилі аплодисментів вдячних слухачів. 

Наступного дня майстри джазового мистецтва провели відкриті лекції для студентів, викладачів та усіх поціновувачів 
джазу. Яскраво виражений практичний характер відкритих занять, розкриття відповідних професійно-виконавських таєм-
ниць щодо мистецтва імпровізації та композиційно-фактурного, формотворчого усвідомлення джазових творів, їх концерт-
но-сценічного представлення та багато інших винятково специфічних питань, своєрідних гіпотез не залишились без уваги 
численних слухачів самобутнього художнього практикуму.  

Відтак, максимально невимушена, мистецько-еволюційна атмосфера спілкування з музикантами-гостями яскраво озна-
чила початок концертно-творчих та професійно-освітніх звершень в академії ім. М. Глінки та створила надзвичайно плідну 
художню наснагу до величчя ювілейної ходи 2018 – 2019 навчального року. 

В.В. Громченко,
проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент                        

А К Т У А Л Ь Н О

Д Н І  Д А Н І Ї  У  Д Н І П Р І
Н А  М І Ж Н А Р О Д Н І Й  М О В І  Д Ж А З У 25–26 жовтня 2018 року в Дніпропетровській академії 

музики ім. М. Глінки відбулась Міжвузівська науково-прак-
тична конференція, яка стала вже доброю традицією для на-
шого навчального закладу. Тема „Твір як інтегративно-функ-
ціональний предмет дослідження” стала основою роздумів 
для багатьох студентів уже дванадцятого науково-практич-
ного спілкування.   

У перший день наукові доповіді представили переваж-
но магістранти двох спеціалізацій: „Хорове диригування” та 
„Музикознавство”. Тематика виступів була дуже різноманіт-
ною, починаючи від питань про музичний фольклор та закін-
чуючи сучасними творами українських композиторів. Молоді 
науковці генерували дуже цікаві думки в аудиторії, яка із задо-
воленням спілкувалась із доповідачами, задавала їм питання, 
або пропонувала ідеї для подальшого дослідження теми. Ма-
гістранти спеціалізації „Хорове диригування” не тільки роз-
повідали про хорові твори, а також завдяки студентам означе-
ної спеціалізації урочисто відкрили захід, виконавши хоровий 
твір сучасного композитора В. Стеценка „Веснянка”.  

Студенти-музикознавці занурились в аналіз творів сучас-
них композиторів В. Козаренка, Є. Петриченка, звучала му-
зика й А. Пярта, Р. Вагнера. Розглядались твори цих митців у 
стилістичному, історичному та аналітичному напрямах. 

Другий день конференції вже традиційно був представ-
лений темами, які стосувались виконавської практики. Від-
крила ранкове засідання студентка ІV курсу спеціалізації 
„Музикознавство” А. Стельмашик, котра представила по-
етичний збірник „Des Knaben Wunderhorn”, як фольклорне 
Євангеліє австро-німецького народу (керівник С.А. Щітова).   

Магістранти спеціалізації „Оркестрові струнні інструменти” 
у власних доповідях показали різножанровий творчий науковий 
пошук. Д. Барановська розкривала відображення внутрішнього 
світу композитора у його музиці на прикладі Сонати №1 для скрип-
ки соло М. Регера (керівник О.П. Гужва). Цікавою та формуючою 
багато запитань й активних дискусій була доповідь про деякі ас-
пекти творчої співдружності С. Прокоф’єва та Г. П’ятигорського 
(керівник І.М. Рябцева), яку підготувала А. Мороз. Віолончелістка  
О. Данильченко показала варіанти інтерпретації віолончель-
ної партії у квартетах Д. Шостаковича на прикладі Кварте-
ту №.8, де порівнювала виконання цього твору квартетом 
ім. О. Бородіна та квартетом ім. Людвіга ван Бетховена (керівник 
О.І. Гумен). Поняття „нової камерності” інструментальної музи-
ки ХХ століття та її впровадження у Сонаті для скрипки і форте-
піано Ф. Пуленка розкривала Т. Візун (керівник О.І. Гумен).  

Денне засідання продовжив магістрант спеціалізації  
„Оркестрові духові та ударні інструменти” І. Макаренко, 
який запропонував розкриття композиторського феномену 
Ежена Боцца в духовому музично-виконавському мистецтві 
(керівник В.В. Громченко). Я. Косарчук, магістрант спеціа-
лізації „Академічний вокал”, розкрила образ Азучени з опе-
ри „Трубадур” Дж. Верді, з погляду виконавиці-вокалістки 
(керівник А.А. Тулянцев). Завершила ХІІ Міжвузівську кон-
ференцію доповідь І. Мочернюка, магістранта спеціалізації 
„Народні інструменти”, присвячена історії наукових дослі-
джень українських цимбал (керівник А.А. Тулянцев). 

Усі доповіді 
запропоновані 
на конферен-
ції вирізнялись 
цікавою тема-
тикою, різно-
ж а н р о в і с т ю , 
розглядались 
твори компо-
зиторів різних 
часів, від му-
зики ХІХ – до 
творів ХХ, та 
навіть ХХІ 
століть. Завер-
шилась конфе-
ренція засідан-
ням круглого 
столу, де були 
розглянуті пи-
тання, які сто-
сувались удо-
с к о н а л е н н я 
п р о в е д е н н я 
о з н а ч е н о г о 
заходу та за-

лучення інших музичних навчальних закладів до виступів у 
конференції.  

Це був осінній, енергійний та сильний старт для наших 
науковців, але на цьому ми не завершуємо, адже наступне 
продовження творчих та наукових пошуків, яскравих диску-
сій та обговорень чекає нас навесні 2019 року. Тож до зустрі-
чі на палких наукових перемовах! 

О. Хозяїнов, А. Хотюн,
студенти спеціалізації „Музикознавствоˮ 

Н А У К О В А  С Ц Е Н А

 Юлія Черненко

Творчі успіхи Оперної студії Дніпропетровської академії музики  ім. М. Глінки визначила прем’єра опери «Назар Сто-
доля» К. Данькевича (лібретто Л. Предславича за однойменною драмою Т.Г. Шевченка). Вистава на дві дії була державним 
іспитом. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко. Диригент та хормейстер – Яніна 
Черниш, концертмейстер – Людмила Рибак.  

Дійові особи та ви-
конавці: Назар Стодоля, 
козак – Тимур Парулава; 
Хома Кичатий, сотник – 
Артем Крилов (ІІІ курс); 
Галя, його дочка – Оле-
на Гаштова (магістрант 
ІІ курс); Стеха, його 
економка – Ольга Про-
соленко (ІІІ курс); Гнат 
Карий, козак – Андрій 
Ломакович; Катерина, 
челядниця Кичатого – 
Анжеліка Бондарчук (І 
курс). Дівчата, челяд-
ниці, козаки, ряжені – 
студенти Оперної студії. 
Все, що так приваблює 
нас у драмі Т.Г. Шевчен-
ка: життєво-правдиві й 
психологічно-вмотивовані ситуації, достовірні народні образи, гострий соціальний конфлікт і чітка логіка драматургічного 
розгортання дійства – склало прекрасні передумови для поетичної студентської вистави. 

І постановники, і студенти-виконавці успішно розвивають також драматичні засади лібретто. Продумана система симфо-
нічних лейтмотивів стає головним імпульсом наскрізного драматургічного розвитку. Водночас тематично виразні, національ-
но визначені й структурно завершені вокальні характеристики персонажів сприяють поглибленню смислового й емоційного 
сприйняття соціально-психологічної драми про кохання бідного козака Назара та дочки сотника Галі.

Помітний слід залишила постановка цієї опери і у свідомості студентів академії. Поставлені до них вимоги правдивого 
втілення дійсності, створення національно визначених характерів, загальний високий рівень вистави спонукали їх до по-
глиблених пошуків, удосконалення майстерності. Тому так щиро та переконливо колектив відтворив яскраву образність, 
драматичну напруженість усіх сценічних подій.

А.А. Тулянцев, 
професор кафедри „Історія та теорія музикиˮ, 

кандидат мистецтвознавства

«НАЗАР СТОДОЛЯ»: РЕАЛІЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ОПЕРИ
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О С О Б И С Т І С Т Ь

Саме такою загальною характеристикою можна означити 
лекцію відомого українського музикознавця, доктора мисте-
цтвознавства, професора Алли Костянтинівни Терещенко, на 
відкрите заняття якої нам пощастило потра-
пити 6 грудня 2018 року.    

Комплексно-синтетичний характер за-
няття давався взнаки вже з перших хвилин 
аудиторного спілкування. Феноменальна 
здібність науковця до логіко-аналітичних 
суджень, природна досконалість володіння 
словом, енциклопедичність знань зумо-
вили тематичний синтез розкриття твор-
чого шляху майстрині із ретроспектив-
ним оглядом музичної культури другої 
половини ХХ – початку ХХІ століть. 

Безумовно, йшлося здебільшого про 
українське музичне мистецтво у його ма-
ловідомих сторінках-постатях, а саме – 
творчій долі видатного козацького тенора 
ХІХ століття Миколи Іванова (був близь-
ким товаришем Дж. Россіні, Г. Доніцетті), 
про забуте ім’я українського композитора  
М.І. Вериківського, про життєву долю 
і творчий шлях славетного співака 
А.Б. Солов’яненка та ін.  

Цікавим постав погляд дослідниці на 
сторінки її професійно-музичного ста-
новлення, в яких А.К. Терещенко з осо-
бливим пієтетом підкреслила надзвичайно необхідну для 
митця виховну єдність культурно-мистецьких та фахово-
освітніх установ, зокрема Львівської філармонії, театру опе-
ри та балету, численних музеїв і Львівської консерваторії  
ім. М.В. Лисенка.  

І С Т О Р І Я  І  С Ь О Г О Д Е Н Н Я  М У З И К И 
В  А В Т О П О Р Т Р Е Т І  А Л Л И  Т Е Р Е Щ Е Н К О

Оригінальність бачення магістральних характеристик 
сучасної української музики означилась виявленням її 
ключових параметрів, серед яких музикознавець під-

креслила увиразненість релігійної тематики (літургійна 
музика, професійність церковних хорових колективів, 
позаконфесійність релігійної музики) та феномен поліс-
тилістики (формотворення, жанровий синтез, взаємодія 
культур тощо). 

Фахово цінним та водночас винятково оптимістич-
ним постало твердження А.К. Терещенко про незлам-
ність епохи композиторів, про невмирущість цього дару 

музичного творення, дару першорядності 
іскри-енергії до музично-художнього дій-
ства. Попри, здавалось би, безмежну вла-
ду режисерів, художників-постановників 
першородною залишається все ж таки її 
величність музика, означена в головному 
документі-законі певної музичної компо-
зиції – партитурі твору. 

Своєрідно-активізуючим діалогову про-
цесію лекції виявилось і питання А.К. Те-
рещенко до студентів, з яким вона часто 
звертається до молодих колег у різних на-
вчальних закладах (саме так мистецтвоз-
навець ставиться до студентів) – який ж 
наступний культурно-історичний період 
постане після постмодернізму, адже „не 
може бути такої мішанки”? 

Це, безумовно, як кажуть, „пи-
тання на виріст”, яке вагомо підкрес-
лює самобутню грань таланту відо-
мої особистості, – її педагогічний  
дар.   

Після аудиторного заняття майстра нау-
ково-педагогічної ниви ще довго не згасали 
питання, відповіді, думки-гіпотези, які не 

лише аналітично активізували, але й вже власною енергією 
дієво еволюціонували у вирі розвою культурно-духовного 
буття сучасного суспільства. 

В.В. Громченко,
проректор з наукової роботи, 

кандидат мистецтвознавства, доцент

2018 рік виявився одним з найбільш інтенсивних та цікавих для джазового відділу акаде-
мії. За цей період у закладі відбулось чимало майстер-класів та концертів відомих українських 
та зарубіжних джазових музикантів – виконавців світового рівня. З власного досвіду зазначу, 
що такій щільності освітніх музичних подій можуть позаздрити навіть закордонні навчальні 
інституції. Заключний джазовий концерт у вигляді колаборації джазового оркестру академії 
та трубача Денніса Аду став прекрасним підсумком цього насправді визначного періоду. По-
трібно зазначити, що це перший подібний досвід для нашого оркестру в такому форматі. 

Концерт вирізнявся тим, що фокус був не стільки на солістові, скільки на цілісному зву-
чанні самої музики та передачі її стилістичної й емоційної суті. Твори звучали без зайвої фор-
мальності, притягуючи увагу до їх людської, живої природи. Аналізуючи репертуар, який був 
підібраний до концерту, підкреслимо, що вагому долю виступів становили аранжування трьох 
великих джазових музикантів: Теда Джонса, Боба Мінтцера та Боба Брукмаєра. Всі три є пред-
ставниками цілої культури сучасної свінгової музики. Тед Джонс був одним із законодавців 
нового стилю, нового звучання джазового оркестру, що поєднав у собі енергію та рухливість 
свінгу 1930-х та одночасно нові ритми й складні гармонії, що з’явились у стилях після бібо-
пової революції. Цікавий факт, що такий зв’язок між композиціями у концерті не був свідо-

мо запланованим, але 
зрозуміло, що загаль-
на концепція йшла від 
звучання творів та їх 
стильової сумісності. 

Для студентів ор-
кестру цей концерт 
був результатом дов-
гої та інтенсивної 
підготовки. З ура-
хуванням складної 
ритмічної природи, 
сучасна свінгова му-
зика вимагає сильної 
концентрації та чіт-
кого відчуття „тай-
му”. Кожен такт цих 
творів має неймовір-
ну кількість деталей, 
акцентів, що легко 
„збиваютьˮ навіть 
досвідчених музикан-

тів. За три з половиною місяці оркестр відчутно підвищив свій професійний рівень, звучання 
стало більш збалансованим та контрольованим. Взагалі, одним з приємних аспектів цього 
концерту було те, що в колективі перед виступом панувала творча й невимушена атмосфе-
ра, той нечастий випадок, коли музикантам вдається думати про саму музику більше, ніж про 
ноти. Потрібно відзначити, що це чітко відчувалось у грі солістів оркестру, як студентів, так 
і запрошених викладачів. 

Денніс Аду – один з найяскравіших і найвпливовіших музикантів нашої країни. Він може 
слугувати прикладом і як неймовірно працьовитий трубач, і як композитор з широким по-
глядом на творчий процес. У дні початку зимової сесії він надав те, що було потрібно нашій 
академії: слухачам – те, як повинен звучати джаз, студентам – стимул до занять та натхнення 
для творчості. Цей чудовий концерт символічно завершує навчальний рік, але, водночас, го-
тує нас до нових творчих звершень. 

Я.А. Цвєтінський,
голова циклової комісії „Музичне мистецтво естрадиˮ  

К О Н Ц Е Р Т  Д Е Н Н І С А  А Д У

Яків Цвєтінський, Кирило Ревков, Денніс Аду 

„Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чём”. (Е. Гріг). Саме 
ці геніальні рядки з’явились у пам’яті після концерту викладачів спеціалізації „Оркестрові 
струнні інструменти”, що відбувся 23 листопада 2018 р. у стінах Дніпропетровської 
академії музики ім. М. Глінки. Концерт був присвячений 120-річчю академії. Кожна мить 
цього музичного подарунку була сповнена свята, натхнення й тепла. Головною родзинкою 
святкового концерту стало те, що глядацьку аудиторію складали переважно студенти, 
а виконавцями були їх викладачі. Надзвичайно яскраві твори, що були представлені на 
концерті, назавжди залишаться у пам’яті слухачів.                                                                                                           
С.Б. Неблетте стверджував: „Учителя должны вести вперёд, не заставляя, и участвовать, 
не подавляя”. Дійсно, що окрім власного прикладу та ставлення до улюбленої справи 
є найяскравішою рисою викладача? Ця ідея втілилась у прекрасні твори, що лунали 
на святковому концерті, а саме: В.А. Моцарт, скрипковий дует № 2 (І.О. Осєнєва 
та І.О. Ларічева) – вразив поєднанням тембрового забарвлення скрипки та альта, 
стилістичною довершенністю; С.С. Прокоф’єв, Соната № 2 „Скерцо” (О.М. Кутакова) – 
здивував неймовірною звуковою палітрою, поєднаною з високотехнічним оснащенням 
виконавця; А. П’яццола, „Four, for Tango” (струнний квартет „D-ART” – М.В. Ємець, 
М.О. Обмелько, О.О. Луценко, М.В. Самокіш) – здивував незвичними для академічної 
музики колористичними прийомами, емоційним піднесенням; Р. Глієр, скрипковий дует 
(М.В. Ємець, О.О. Шамраєв) – ще раз нагадав, наскільки безмежне музичне мистецтво, 
коли виконання ґрунтується на технічній досконалості та вільному польоті фантазії; 
П. Чайковський, „Джаз” для трьох віолончелей (М.В. Устенко, М.М. Шапран, В.В. Яценко) 
– занурив слухачів у світ неосяжного віолончельного тембру; Ж. Бар’єр Соната для двох 
віолончелей № 10 (М.В. Устенко, М.М. Шапран) – дозволив слухачам спостерігати ціка-
ву, витончену бесіду між двома віолончелями.    

Несподіваним подарунком стало ансамблеве виконання викладачами „Happy Birth-
day” - Variation by Peter Heidrich. Тема цього твору, добре відома всім нам, у кожній варіації 
дивувала своїм перевтіленням у стилі Й. Гайдна, Л. Бетховена, Й. Брамса, П. Чайковського. 
Кожна мить цього концерту була безмежно щирою, чуттєвою та сповненою любові до 
оточуючих колег, студентів та нашої академії. Це свято подарувало нові враження, емоції і 
відчуття, які торкнулись струн слухацьких сердець.

                                                                                                                    М.В. Самокіш,
викладач спеціалізації „Оркестрові струнні інструментиˮ   

Г РА Ю Т Ь  В И К Л А Д А Ч І  А К А Д Е М І Ї
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В І Т А Є М О !

Жінка-композитор – сьогодні цим нікого не здивуєш... Хіба що 
невротичного героя пʼєси Патріка Зюскінда „Контрабас”, хворобли-
во ототожненого зі своїм інструментом контрабасиста, що казав: „...
жінка в музиці грає вторинну роль у творчому сенсі, я маю на увазі 
створення музики... Або ви знаєте хоча б одну жінку-композитора?” 
[Зюскинд П. Контрабас. – СПб.: Азбука-классика, 2008]. 

Проте, з десяти композиторів, які щоденно презентуються з 
екранів ТV чи на сторінках Фейсбуку, не менше чотирьох – жінки. 
З ХІХ століття тягнеться нитка імен надзвичайних європейських 
музичних жінок-авторів, талановитих, хоча і не дуже відомих. Жан-
на-Луїза Дюмон, відзначена Лістом і Берліозом; Дора Пеячевич, на-
тхненна музикою Брамса, Шумана й Штрауса; Рут Кроуфорд Сігер, 
модерні пошуки якої порівняні з шуканнями Антона Веберна; Елі-
забет Макконкі, спокійна до авангарду через любов до англо-кельт-
ського фольклору та музики Бартока [https://www.wonderzine.com]. 
Вражає музика Софії Губайдуліної, однієї з дивовижних представ-
ниць жіночого музичного „другого авангарду” ХХ століття. У На-
ціональній спілці композиторів України жінки становлять, мабуть, не 
менше половини. З них одразу пригадуються видатні постаті: жива 
легенда, Герой України, лауреат Національної премії ім. Т.Г. Шевчен-
ка, по-справжньому велика, що сягає „універсальності взірця” люди-
ни-творця Леся Дичко. З молодших поколінь – лауреати численних 
державних премій, автори симфонічної, камерної, хорової музики 
Ганна Гаврилець, Кармела Цепколенко, Вікторія Польова та ін. 

Попри нищівну критичну рефлексію образу жінки тоталітарної 
формації як „нічийної землі Великої Блудниці” і „дівки-бранки”, 
зворушує думка про „найпотужнішу традицію жіночого письмен-
ства”, народжувану поетичною жіночою душею. Дивиною здаєть-
ся, що жіноче „книжкове” письменство почалось з провокативно-
скандальної віршованої світської сатири луцької шляхтянки Олени 
Копоть-Жоравницької, яку 1575 року викликали на суд за „образу 
честі”.  Однак „щодо багатющої української фольклорної лірики 
(понад двісті тридцять тисяч записаних пісень і балад!), то близько 
двох третин її, як підрахував ще в минулому столітті М. Максимо-
вич, складають голоси жіночі – щонайпосередніша „пряма мова” ти-
сяч і тисяч безіменних..., незрідка й геніальних поеток, які доносять 
до нас крізь віки живою й дотикальною чуттєву  тканину жіночого 
життя. Український же модернізм значною мірою завдячує своєму 
постанню першій відверто феміністичній авторці – Ользі Коби-
лянській, а безсумнівної вершини сягає – у поетичних драмах Лесі 
Українки, формально належної до пантеону „недоторканих” націо-
нальних класиків” [Забужко О. Жінка-автор у колоніальній культурі 
або знадоби до української гендерної міфології. – К.: Факт, 2009]. 

Дійсно, „первень” не лише жіночої поезії, а й жіночого компози-
торства міститься в найдавнішому шарі – до книжному, фольклорно-
му. Це українське поетичне лоно, проявлене у прадавніх слов’янських 
колискових, веснянках, гаївках. Тут співочо промовляє жінка – Велика 
Матір Земля, Берегиня й Захисниця, в обрядових про кохання всупе-
реч смерті й нещасній долі; тут споглядально, драматично чи лірично, 
чуттєво інтонує жінка – Вічна Вірність і Ніжність, одвічна Віра, На-
дія й Любов. А кульмінації цей історичний талант досягає, вочевидь, 
саме у творах вищеназваних і не названих з числа українських жінок-
композиторів ХХ століття. В розлогій чоловічій генерації сучасної 
української музики кожна жіноча композиторська постать по-своєму 
мудро й душевно, поетично розвінчує гендерну міфологію. 

У Дніпровському осередку НСКУ своє ліричне спростування 
міфу  „другої статі” в композиції являє творчість Валентини Брон-
дзі-Мартинюк. Ще в радянські часи, з 1983 по 1988 роки, учениця 
одного з видатних українських майстрів воєнного покоління, народ-
ного артиста України, лауреата Національної премії ім. Т.Г. Шевчен-
ка А.Я. Штогаренка, – вона з перших творів заявила про усвідомлене 
призначення зробити власним мисленням і мовою саме фольклорну 
національну музичну поетику. Через сюжетність, жанрові ознаки, 
інструментарій опановувала народно-пісенний мелос у контексті 
сучасного відчуття й музичного словника ХХ століття.  

Початок композиторської творчості поклав найбільш концеп-
туальний жанр симфонії – дипломною роботою В. Мартинюк була 
Перша симфонія (1983), згодом з’явилась і Друга (1986). Втіленням 
потягу до темброво багатої оркестрової барви, потреби у розгор-
неному симфонічному міркуванні, виразом бажання випробувати 
сили соборності музичного „слова” стали нові оркестрові партитури 
В. Мартинюк – Концерт для оркестру (1990), Три акварелі для орке-
стру „Ой, летіли лелеки” на вірші Г. Світличної (1992), Поема для 
симфонічного оркестру (2004). 

В різножанровому камерно-інструментальному продовженні 
цієї лінії творчості відчутне шанобливе „тремтіння” перед музич-
ними відкриттями й знахідками в галузі сонати, квартету й квінтету, 
фантазії, фортепіанної прелюдії й фуги, органної мініатюри великих 
інструменталістів сучасності Б. Бартока, П. Хіндеміта, Д. Шостако-
вича, Р. Щедріна, А. Шнітке, українських композиторів - „шестиде-
сятників”. Це окремий ряд у творах В. Мартинюк, що простягається 
від Сонати для скрипки і фортепіано (1978), Варіацій на тему укра-
їнської народної пісні „Не співайте півні” для струнного оркестру 
та фортепіано (1979), Концертної фантазії „Con fuoco” для камерно-
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го ансамблю або флейти, скрипки, акордеона, гітари, контрабаса та 
ударних (1998), Музичного жарту для квінтету духових та ударних 
інструментів „Фортуна” (2000), Фантазії для фортепіано (2001), Тріо 
для флейти, віолончелі та фортепіано чи органа (2002), „Зозулі часу” 
для камерного оркестру (2002). До одночастинної монологічної Со-
нати-фантазії для скрипки або саксофона і фортепіано  „Дочекайся” 
(2000, 2003) , Діалогу для фортепіано й органа, „На полонині” для 
скрипки й фортепіано, „Елегії” для фортепіано, Мелодії для скрип-
ки і фортепіано, Триптиху для  камерного оркестру „Нитка Аріадни” 
(2007), „Інтерв’ю на задану темуˮ для кларнета соло (2014), „Tempora 
mutanturˮ для арфи та фортепіано (2017), п’єс для квартету тромбо-
нів, квінтету дерев’яних духових та ін. 

Від захоплення інструментальним мисленням ХХ століття, є не-
стримне в творчості В. Мартинюк прагнення виміряти національне 
музично-„діонісійське – західноєвропейським „аполонічним”. Інакше 
кажучи, підпорядкувати світоглядно-особливе з цитованого фольклор-
ного матеріалу або відміченого фольклорною інтуїцією авторського 
тематизму – струнким логічним законам організації західноєвропей-
ських поліфонічних форм. Таке приховане відчуття творчої боротьби 
двох початків пронизує Хорал і фугу на дві народні теми (пісні „Йшли 
воли з діброви” й „Дивлюсь я на небо” В. Заремби), Фугу та постлю-
дію на дві українські народні теми (пісень „Ой, у полі білий камінь 
лежить” та „Ти ж мене підманула”); Фантазію, фугу й епілог на теми 
пісень українських композиторів для фортепіано, Прелюдію й фугу 
на теми пісень „Рідна мати моя” В. Вірменича й „Пісня про рушник” 
Г.П. Майбороди. З цього досвіду, композитор сміливо могла би сказати 
словами С.І. Танєєва (з листа до П.І. Чайковського після прем’єри кан-
тати „Іоанн Дамаскін”), що контрапунктичний спосіб доведення му-
зичної думки не робить музику ані нудною, ані сухою. Навпаки, слугує 
ясності, стрункості звуко-образу, що сприймається.  

З прагнення оволодіти найсучаснішим західноєвропейським до-
свідом електронних композиторських пошуків у сфері „конкретної” 
музики  народжуються комп’ютерні мініатюри „Музика із шумом 
прибою”, „Вічний шлях”, „Світла туга”, „З гір Карпатських”.   

Але поетика української жіночої композиторської душі не могла 
позбавити  В. Мартинюк бажання доторкнутись „священної хореї” му-
зичного театру. Адже цим шляхом пройшло багато геніїв музики ХХ 
століття (Стравінський, Берг, Онеггер, Прокоф’єв, Шостакович й ін.). 
Серед українських  композиторів своє захоплення музичним театром 
втілили чимало і з поколінь повоєнних, і з сучасників, з якими спілку-
валась особисто й у кого безпосередньо навчалась у студентські роки 
й після них (Данькевич, Кирейко, Іщенко, Дичко, Скорик, Станкович, 
Іщенко). Тому В. Мартинюк і спробувала себе у жанрах балетних та 
музично-сценічних, дебютувала успішно й потім   писала вже за замов-
ленням театрів. Її музично-театральний доробок включає хореографіч-
ні мініатюри „Пустельник” (2001), музично-хореографічне дійство „О 
tempore, о mores”, „В чарах кохання” (2002) (донині єдиний, поставле-
ний на сцені Дніпропетровського академічного театру опери й балету 
твір  дніпровського автора). Не менший акторсько-слухацький резо-
нанс мали й одноактні водевілі „На перші гулі” за В. Васильченком, 
„По модньому” за М. Старицьким (1985), а також і музика до театраль-
них вистав – „Солдат і відьма” за Андерсоном на сцені Запорізького 
музично-драматичного театру. „Лісова пісня” за Л. Українкою (2003), 
„Наполеон і корсиканка” за І. Губачем (2005) на сцені Дніпровського 
академічного музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка.  

Та все ж, без сумніву, пріоритетними для В. Мартинюк є жанри 
вокально-симфонічні, хорові й камерно-вокальні, бо тут співається 
слово і зміст, а мелодія керує формою. Корінні поспівки ліричних, 
обрядових, історичних пісень і дум, веснянок, різдвяних колядок і 
скоромовок стають інтонаційною матерією для здійснення несподіва-
них для слуху ладово-гармонічних перегонів, зростання напружених 
кластерних вертикалей. Тут органічне відчуття часу плине у контраст-
них ритмічних змінах, пульсаціях синкопованих і остинатних ритмо-
формул, ще й просторово посилюється тембровою різноманітністю 
додаткових інструментів (духових, ударних, віолончелі, фортепіано, 
вібрафону). Невипадково композиторська інтуїція дуже часто жанрово 
прохає більш вільних для розвитку музичної думки форм. Окрім наспі-
ву, пісні, гімну – хорової поеми, вокалізу, молитви, колядки. Такі – П’ять 
хорів а capella (1986), поема для хору та фортепіано „Там над шляхом ма-
туся стояла” (1988) , „Радуйся, землеˮ на народні слова (2001), „Яблуне-
ва солов’їнаˮ на вірші Ю. Рибчинського для мішаного  хору та ударних 
інструментів (2002), Різдвяні пісні для дитячого хору на народні слова 
(2003), „Мова золотаˮ на вірші А. Малишка (2004), „Чистий криштальˮ 
на вірші Г. Сковороди для мішаного хору (2006), „Вокаліз” для сопрано 
та мішаного хору (2011). А в солоспівах вокальна думка вибудовує, окрім 
природних романсово-пісенних структур, нові, індивідуально чуйні до 
риторично-дієвих сенсів та емоційної фарби – оповідальні, звукописові, 
розмовні й хронікальні жанрові форми казки, акварелі, нарису, діалогу. 
Слухайте „Сонні казки для дітей та дорослих” для читця, фортепіано та 
ударних на тексти М. Салтикова- Щедріна, С. Пісахова та україських на-
родних казок (1991), Діалог поета й композитора „Со-творіння”   для чит-
ця та фортепіано на слова О. Вікторова (1998), „Повернися, козаченькуˮ 
для голосу та фортепіано на вірші М. Потійка (1999), „Дай, Божеˮ на 
вірші С. Черевко (1999),  Три нариси для народного голосу та фортепі-
ано на вірші Г. Світличної  (1996), „Море, небо і сонце”, акварель для 
голосу та фортепіано  (1998), „Нить Аріадни” на слова К. Бальмонта 
(2002), „Не тревожьте музыку рукамиˮ на вірші А. Вознесенського 
(2003), „Істини буттяˮ на вірші В. Здоренко (2004).    

Окрема сторінка вокально-симфонічних пошуків В. Мартинюк 
присвячена обробці й авторському переосмисленню власноруч зі-
браних народних мелодій Дніпровського, істинно козацького, ма-
буть, найбільш козацького за історико-культурним спадком регіону 
в Україні. На цій благодатній ниві композиторської праці природно 
здійснюється долучення до ментально аутентичного джерела на-
родної музичної поетики. На хвилі захоплення новими відкриттями 
з козацького пісенно-хорового й танцювального фольклору Томаків-
ського, Солонянського, Покровського, Царичанського районів ство-
рювалась поема „Маруся Богуславка” на вірші Л. Костенко для міша-
ного хору й інструментального ансамблю – флейти, кларнета, дудука, 
двох бандур, ударних, фортепіано (прем’єра 2016 р.). На Першому 
міжнародному етномузикознавчому симпозіумі „Актуальні питання  
східноєвропейської етномузикологіїˮ в лютому 2018 року прозвучали 
і кантата „Ішов козак долиною” для солістів, фортепіано, ударних та 
капели бандуристів. 

Щоправда, серцем і душею композиторської праці В. Мартинюк 
були й залишаються твори для голосу з бандурою й ансамблю банду-
ристів, часто написані під враженням від спілкування і дякуючи твор-
чому обміну думок  із заслуженим працівником культури України, 
професором С.В. Овчаровою та досвідченим викладачем, доцентом 
кафедри „Народні інструментиˮ М.С. Березуцькою, художніми керів-
никами уславленої, відомої далеко за межами нашої країни капели 
бандуристів „Чарівниціˮ. Прониклива душевність народного співу, 
ліризм пісенної інтонації й прозоре, різнобарвне звучання регістрів 
бандури, природна драматична сила і незрівняний з жодним іншим 

інструментом дзвінкий перебіг струн спонукали композиторську 
фантазію до  створення цілої антології солоспівів з бандурою. В 
ній і мініатюри, і розгорнуті форми – „Маленька українкаˮ на вірші 
О. Пчілки для голосу та бандури (2001), „Прилітай, моя ластівкоˮ 
на вірші В. Вихруща для голосу та капели бандуристів (2003), 
„Вільшанкаˮ на вірші Л. Коломиєць для тріо бандуристів (2004),  
„Тарасу Шевченку” на слова Д. Яворницького, „Вічна весна” – ак-
варелі для флейти, пан-флейти та капели бандуристів за мотивами 
поезії Т. Шевченка (2014). 

Позначена спостереженою ще М. Грушевським у 
давньослов’янському світогляді екзистенційною схильністю, Ва-
лентина Мартинюк музично надихає свої твори відкритим, яскраво 
ліричним почуттям, у випромінюванні котрого й переживаються 
всі високі істини буття. Через те зустрічаються в музичному плині 
композиторської душі вічне і тимчасове, минуле й сучасне, інтим-
но-особисте й Божественне, пробуджується в ній Віра і промовляє 
Совість. Саме цим можна пояснити здійснене у творчості В. Марти-
нюк на початку 2000-х років звернення до духовно-хорової музики. 
Мабуть, з Божою допомогою, 2016 рік увесь пройшов під літургіч-
ним знаком. У головних храмах Дніпра й Кам’янського виконува-
лись Євхаристичний канон („Милість миру”), Третій антифон („У 
Царствії твоїм”) з Літургії Святого Іоанна Златоустого, Полієлей 
(„Плотіє заснув”) з Всенощного бдіння, Велике славослів’я, Ірмоси 
Великої Суботи, „Антифони ступеня восьми гласівˮ, „Ірмоси кано-
ну вербної неділіˮ. А у Міжнародний день музики в Михайлівсько-
му Золотоверхому соборі прозвучав хоровий твір „Монастирський 
острів. Візантійський хрестˮ. Він виконувався під час найпрестиж-
нішого заходу Національної Спілки композиторів України ХХVІІ 
Міжнародному фестивалі „Київ Мюзик-фест-2016”, в одному ряді 
з творами „батьків музики ХХ століття – Б. Бартока, В. Лютослав-
ського, К. Пендерецького, Є. Станковича, М. Скорика, Л. Дичко, 
В. Сильвестрова, серед творів більш ніж ста композиторів з Франції, 
Бельгії, Великої Британії, Іспанії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, 
США. Для будь-кого з професійних музикантів це – свідчення визна-
ння, знак посвячення в число шанованих в Україні майстрів компози-
ції. Для В. Мартинюк – це подія, за якою приховуються такі непрості 
духовні переживання, що спіткають людину межі ломки світогляд-
них стереотипів. Це подія, за „глянцем” якої – непрості шукання віри 
в остаточну Вищу правду, властиві людям, котрі вже багато подолали 
на своєму життєвому шляху.  

Невеликі, місткі за формою, строгі за висловом, емоційно чис-
ті, духовно-хорові твори В. Мартинюк випромінюють трепетну 
жагу будь-якої людської душі – хоч краплі Божественної благодаті. 
В них відчувається і прагнення Вищої Справедливості, яким скеро-
вувались духовні одкровення справжніх інтелігентів-композиторів 
з чуйним сумлінням у музиці ХХ століття – Г. Свиридова, М. Си-
дельникова, А. Шнітке, Г. Канчелі, А. Пярта та ін. В духовно-хоро-
вих творах В. Мартинюк її особисті думки міцно переплетені з сен-
сами універсальними, як музичні форми мислення православного 
хорового співу із західноєвропейськими  риторично-мелодійними 
фігурами та з колядковими, щедрівочними символічними ритмо-
мелодичними зворотами, майстерно прочитаними класиками укра-
їнської церковної музичної традиції початку ХХ століття М. Леон-
товичем, К. Стеценком. 

Духовною музикою лише ствердилось у В. Мартинюк змоло-
ду властиве її натурі ставлення до життя як життя серцем. Воно 
керується бажанням материнського  навчання  молоді, передусім, 
із композиторськими здібностями. Тим більше, що педагогічній ді-
яльності віддано понад 30 років. Серед кращих учнів В. Мартинюк, 
ті, що й зараз виборюють нагороди на обласних, всеукраїнських і між-
народних конкурсах. У числі її випускників Ганна Болдирєва, Юрій 
Бєднік, Антон Левандовський, Ярослава Таган, Денис Черкасов, Оле-
на Шкірська, Таїсія Семяннікова, Марія Брусенцева, Ганна Кушнір, 
Ганна Цирульник, Ганна Виставна. Лише з 2014 по 2018 роки на таких 
серйозних випробуваннях молодих композиторів у Києві, Чернігові, 
Харкові, Дніпрі, як конкурс ім. Ревуцького, „Київський колоритˮ, „Хар-
ківські асамблеїˮ, „Дніпровські хвиліˮ лауреатами стали М. Павло-
ва, Є. Бутін, А. Наконечна, А. Суржиков, В. Старостін, Д. Буйнов-
ська, С. Міляр, К. Кердан, Б. Андрейчик, О. Штирбу, К. Куракова. 

Винагородою дружби й толерантності у професійному й ши-
рокому музичному спілкуванні – зростання спільноти виконав-
ців, музикознавців, викладачів, учнів і слухачів як однодумців, 
друзів. У цьому колі – виховательки кількох „зіркових” поколінь  
бандуристів  С. Овчарова та співкерівник капелою бандуристів 
„Чарівниціˮ М. Березуцька;  професор, музикознавець С. Щітова; 
автор віршів кількох солоспівів В. Здоренко, диригент Я. Кири-
ленко та керований нею дитячий шоу-кліп-театр „Будьмо разомˮ, 
лауреат міжнародних конкурсів хор Дніпропетровської академії 
музики ім. М. Глінки та його диригенти різних часів В. Таран, 
Г. Хананаєва, Н. Громченко, Ю. Іванова; викладачі-виконавці 
академії Г. Виноградова, В. Громченко, І. Грузин, Ф. Денисен-
ко, Ю. Бєднік, М. Руденко, В. Семеряга, А. Токолов, В. Овчаров, 
В. Красношлик, О. Школа, Г. Кузяєва, Ю. Радзецький, Ю. Сама-
ра, Г. Новосьолова, спільчани з різних регіональних організацій 
Національної спілки композиторів України. Десь за обрієм – на-
завжди вчителі й творчі наставники, музикознавці, заслужений 
працівник культури України Л. Царегородцева та кандидат мис-
тецтвознавства А. Поставна; диригенти, заслужені артисти Украї-
ни М. Шпак і М. Кулагін, співак О. Манжос, неперевершений до-
мрист А. Улахли.   

І найголовніше: те, що створене Валентиною Мартинюк – не 
у шухляді. Воно публікується й виконується на фестивалях „Київ  
Музик  Фестˮ, „Золотоверхий Київ”, польському фестивалі пра-
вославної духовної музики  „Хайнувкаˮ, на концертах фестивалів 
кобзарського мистецтва ім. Г. Хоткевича, „Пісня славить Кобзаряˮ,  
„Від Різдва до Різдва”, „Дзвени, бандуро”, „Дніпрова пісня”. Най-
ближча прем’єра – у лютому 2019 року, коли в Камʼянському музич-
ному коледжі силами студентів і викладачів (солісти, хор, оркестр) 
має вперше виконуватись пародійна комічна опера у двох діях за 
літературною ідеєю та лібрето Г. Хананаєвої та Н. Котенжи „Як в 
далеку давнину”, цікаво жанрово визначена композитором у ремар-
ці „малюнки родової пам’ятіˮ. 

Не знаю, як для кого, але для мене кожне післяконцертне вра-
ження від музики цієї жінки-композитора лише підтверджує думку 
про, мабуть, щасливу зустріч мрії з долею. Збіг поглядів, думок, 
уявлень із способом життя, ту рідку тотожність мислення й буття, 
що довів собою Григорій  Сковорода. У нашому випадку – це му-
зична творчість як єдиний, внутрішньо виправданий, злагоджений 
спосіб життя Валентини Мартинюк. 

Н.Ю. Тарасова,
доцент кафедри „Історія та теорія музикиˮ, 

кандидат філософських наук, доцент 



7 СТОР.„Музичний вiсник” Днiпропетровська академiя музики iм. М. Глiнки ¹ 2 (42) 

Г Р А Н І  Т В О Р Ч О С Т І

В І В АТ,  А К А Д Е М І Я !
Просвітницька діяльність в Академії є невідʼємною час-

тиною її творчого життя. До слухання і розуміння акаде-
мічної музики залучається й учнівська молодь Дніпра. Це 
здійснюється у рамках функціонування проекту «Клуб шко-
ляра». Плідна співпраця з методичним центром Управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради дає змогу популяризувати наш навчальний за-
клад серед підлітків-школярів та розширювати коло їх інтер-
есів у сфері музичного мистецтва.

11 вересня 2018 року відбулось перше засідання науково-
просвітницького студентського товариства «Art*Arеa» Дні-
пропетровської академії музики ім. М. Глінки. На засіданні 
було заплановано основні напрями діяльності, а саме: про-
світницький та профорієнтаційний.

Керівний склад товариства:
голова – Устименко Олег, студент ІІІ курсу факультету, 

спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти»;
заступник Голови – Дрозд Андрій, студент І курсу фа-

культету, спеціалізації «Оркестрові духові та ударні інстру-
менти»;

керівник з кадрового забезпечення – Селищев Іван, сту-
дент І курсу факультету, спеціалізації «Оркестрові духові та 
ударні інструменти»;

керівник з медіа та піару – Біляков Микита, студент І 
курсу факультету, спеціалізації «Оркестрові духові та ударні 
інструменти»;

керівник з теоретичних питань – Хозяїнов Олексій, сту-
дент ІV курсу факультету, спеціалізації «Музикознавство»;

секретар – Іванченко Діана, студентка ІІ курсу коледжу, 
спеціалізації «Фортепіано»;

Координатори: 
Яніна Олегівна Лисенко – кандидат мистецтвознавства, 

декан музичного факультету;
Дарія Валеріївна Коротенко – кандидат історичних наук, 

проректор з виховної роботи.
Термін «просвітництво» є здобутком європейської куль-

тури кінця ХVІІІ століття, ідеологічно він визначився у 
Франції. Просвітницька діяльність акцентує увагу на соці-
альних та аксіологічних характеристиках мистецтва, пропа-
гуючи їх як зразкові й використовуючи для цього систему 
інституційних заходів впливу на суспільну психологію. Ес-
тетичне виховання, як один із заходів реалізації такого впли-
ву, дозволяє забезпечити комунікативну ефективність цієї 

А Р Т Е Р І Я  М О Л О Д О С Т І  Т А  К Р Е А Т И В Н О С Т І  А К А Д Е М І Ї

11 жовтня 2018 року відбулось відкриття четвертого 
концертного сезону проекту. «Віват, Академія!» – так назва-
но першу зустріч, і зовсім не випадково, адже ювілейний 
для Академії рік дає змогу озирнутись навколо і підбити 
певні результати роботи її великого колективу в обличчях 
учнів, студентів, викладачів та випускників. 

Концертну програму 
розпочав виступ хору Ака-
демії (керівник і диригент 
– Ю. Чехлата, хормейстер 
– Т. Хмилюк, концертмей-
стер – Д. Чигрин). Затаїв-
ши подих, слухали шко-
лярі злагоджене природне 
звучання одного з кращих 
колективів Академії. Висту-
пи солістів продемонстру-
вали високий професійний 
рівень підготовки наших 
вихованців – Анна Міщен-
ко (вокал, клас викладача 
О.Ю. Гетало, концертмей-
стер – Н. Грузіна), Наталія 
Шумська (вокал, клас викла-
дача Ю.М. Худієнко, концерт-
мейстер – О. Філіппенко), 
Іван Сорокін (акордеон, клас 
викладача Є.М. Жили), Софія 

Дамріна (скрипка, клас викладача І.О. Осєнєвої, концертмей-
стер – Л. Грабко), Віолетта Думинська (саксофон, клас викла-
дача І.О. Грузина), Олена Єгорова (гітара, клас викладача 

Ю.В. Радзецького), Валерій Галабурда (маримба, клас викла-
дача А.С. Лишака, концертмейстер Д. Булгак). 

Концертна програма продемонструвала різні сторони 
обдарованості учасників. Літературну майстерність дове-
ла Анна Міщенко, написавши саме до цієї зустрічі вірша; 
художнє слово виразно звучало в устах Анни Юрінцевої. 
Експресивність поряд з витонченістю панували в колек-
тивному музикуванні квінтету деревʼяних духових інстру-
ментів (кер. В.О. Семеряга). Справжнім відкриттям для 
слухачів-школярів став виступ неординарної особистості, 
яка виступає під псевдонімом Вікентій Даль (клас викл. 
Я.А. Цвєтінського). Сучасні складні ритми, гармонії, звучан-
ня електроскрипки, експресивна подача матеріалу, що під-
кріплювалась відповідними танцювальними рухами, ство-
рили у залі неповторну атмосферу піднесення і художнього 
захвату від виступу нашої студентки. 

Памʼятаючи про просвітницьку місію заходу, ведуча кон-
церту – магістрант Анна Савонюк – майстерно поєднала у 
коментарях історичні моменти розвитку і становлення Ака-
демії та цікаву інформацію про композиторів. Вона зуміла 
вербальними поясненнями створити відповідний настрій, 
що дедалі глибше розкривався під час звучання музики. Ак-
тивне спілкування з аудиторією допомогло школярам конкре-
тизувати певні базові музичні знання та сприяло створенню 
невимушеної доброзичливої атмосфери у концертній залі.

Приємно, що наш концерт посіяв у душі школярів-дні-
прян зерна любові до творчості, самовираження та окреслив 
у їхній свідомості мистецькі орієнтири. Відтак, з гордістю 
можемо казати всьому великому колективу нашого навчаль-
ного закладу: «Віват, Академія!». 

І.В. Климчик, 
завідувач навчальної практики, 

викладач кафедри „Народні інструментиˮ

діяльності й водночас, реалізувати всі можливості, які має 
мистецтво у руслі формування особистості.

Музично-естетичне виховання вимагає посилення про-
світницьких сил цього процесу у вигляді залучення різних 
форм розповсюдження музичних знань, їх популяризації, 

шляхом організації відпо-
відних заходів публічного 
характеру, лекційної та ви-
давницької роботи тощо.

Відтак, вирішено було 
щомісяця проводити тема-
тичні зустрічі  із залученням 
креативних  музикантів, які 
з радістю професійно попу-
ляризують своє мистецтво 
серед молоді Дніпра.

Завдяки першому про-
екту, спікером якого був ма-
гістрант академії Романов-
ський Сава (спеціалізація 
«Оркестрові духові та удар-
ні інструменти»), студенти 
історичного фа-
культету ДНУ 
ім. О. Гончара 
відвідали лек-
цію з історії 
розвитку вал-
торни та спро-
бували свої 
сили у грі на 
шафарі, мис-

ливських ріжках та валторнах. Захід пройшов 
у невимушеній та приємній атмосфері. Цікаво 
було спостерігати за студентами, які із задово-
ленням робили дихальну гімнастику із гостями.

«Джаз, це не те, що ви думаєте…». Саме 
таку назву мав другий захід, влаштований то-
вариством. Цього разу до академії завітало 
близько 100 друзів: вихованці музичних шкіл, 
студенти та небайдужі до джазового мистецтва 
глядачі.

У гостинному теплі, дружній та чарівній 
вечірній атмосфері арт-кафе академії лунали 
звуки джазу. Музиканти-віртуози – Яків Цвє-
тінський (труба), Данило Вінаріков (саксофон) 
та Олексій Боголюбов (фортепіано) перенесли 
глядачів у далекий час 20-х років минулого 
століття. Чорно-білий кінематограф, робітничі 
африканські ритми, свінг, бібоп – все це супро-
воджувалось живою музичною ілюстрацією, що 
глибоко занурило в бурхливий світ джазової епо-
хи. 

Що таке класична музика? Скільки нот на-
справді? Моцарт та Сальєрі – хто кому заздрив? 
Чи існує прокляття дев`ятої симфонії? Всі ці пи-
тання стали актуальними на третій зустрічі, спі-
кером якої був Хозяїнов Олексій – перспективний 
студент-теоретик, завдяки якому всі поринули в 
чудовий світ музичних таємниць. А наприкінці 
заходу кожен бажаючий мав можливість створи-

ти власну мелодію, яку було виконано на різних музичних ін-
струментах. Приємною особливістю цієї зустрічі стала фото-
виставка Микити Білякова – студента І курсу, котрий завдяки 
власним художнім роботам зробив усім нам екскурс шляхами 
його почуттів та фантазій.

Четверта зустріч у цьому році відбудеться 26 грудня о 
16:30 в нашому Арт-кафе, яка буде присвячена різдвяним 
піснеспівам. У виконанні ансамблю «Horowell» (Хоровел) 
a capella пролунають українські народні пісні в сучасній 
обробці. Спікером проекту стане випускник, а зараз – ви-
кладач Ованес Алексанян. Яскравим акордом-доповненням 
стане виставка бісерної вишивки нашої колеги – заступника 
директора з навчальної роботи Наталії Миколаївни Ракає-
вої. Ну а яке завершення заходу без ароматної кави та до-
машньої випічки?

Колектив «Art*Area» вітає всіх з наступаючими різдвя-
ними святами та бажає любити музику, жити музикою! За-
лучаймось до прекрасного! 

З повагою, 
колектив «Art*Area»
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Ми дуже раді, що музичних обертів набирає проект Music Room у Дніпропетровській 
академії музики ім. М. Глінки. Розпочато другий навчальний рік його ствердження!    

У листопаді на великій сцені прозвучали перші музичні твори у виконанні наших ма-
леньких музикантів. Концерт складався із виступу середньої та старшої груп. Малята співали 
та грали на різних музичних інструментах, таких як дзвоники, шумові та ударні інструмен-
ти. Завершив концерт дитячий ансамбль з трьох ксилофонів, дзвоників (Handbells – Choma-
Notes), міні-хору, які виконали свою улюблену пісню «Мишка». 

Діти створили атмосферу любові, яку вони генерували за допомогою музики, посмішок 
та світлих доброзичливих очей.  

У 2018-2019 навчальному році було розширено контингент не тільки учнів, а й викладачів 
проекту „Music room” (Ю. Фурдуй, О. Єгорова, К. Дубіна, Є. Сітковська, А. Кізь).   

Творчих успіхів нашим діточкам та викладачам!

Ю.В. Фурдуй,
викладач кафедри „Історія та теорія музики”   
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Д Е Н Ь  Т Е О Р Е Т И К А

M U S I C   R O O M !

28 вересня весь теоретичний відділ було не впізнати – студенти і викладачі з сяючими 
очима радісно вітали один одного.

У цей день відбулось свято, що обʼєднує багато памʼятних дат – наближається День вчи-
теля, початок навчального року, щорічний День теоретика, ювілей Академії і, звичайно ж, 
70-річчя теоретичного відділу.

Цього разу свято було проведено незвично – в теплому колі теоретичної сім›ї, студенти 
показали не просто виставу, а розкрилися як творчі особистості. Ми побачили, що теоретик – 

це не тільки клавіри і „слухові”. У наших студентах причаїлись прекрасні поети, талановиті 
художники, незвичайні умільці і натхненні композитори. Для багатьох, як викладачів, так і 
студентів, ці виступи були несподіваним відкриттям! Вони в черговий раз довели, що тала-
новита людина – талановита в усьому!

Не залишились без уваги і викладачі. Вони взяли участь в інтелектуальних конкурсах, 
звичайно ж, з нагородженням солодкими призами.

Особливо приємно здивувало і порадувало вітання молодих педагогів – колишніх студен-
тів відділу. Теплі спогади, веселі ситуації і щире відео-привітання залишили яскраве вражен-
ня у глядачів.

Такі заходи – давня традиція відділу, яка допомагає краще пізнати один одного і студен-
там, і викладачам, а також в черговий раз довести, що теоретик – це не професія, це – діагноз! 

К. Кердан, 
студентка спеціалізації „Теорія музикиˮ 

ВІТАЄМО! 
З ПРИСВОЄННЯМ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ

народний артист України
Логвина Дмитра Гаррійовича

* * *
заслужений діяч мистецтв України

Брондзю (Мартинюк) Валентину Миколаївну

Р І З Д ВЯ Н І  М УЗ И Ч Н І  Н О В И Н И
Напередодні Різдва нам пощастило відвідати справжнє свято музики – 14 грудня 2018 

р. відбувся концерт учнів Музичної школи Дніпропетровської академії музики ім. М. Глін-
ки. Наші талановиті музиканти за допомогою освічених викладачів надали можливість 
всім зануритись у надзвичайно чарівну атмосферу – музика у виконанні дітей звучить осо-
бливо трепетно.

Дитяча щирість на сцені, хвилювання та водночас гордість батьків та знайомих за своїх 
дітей – мікс емоцій, характерний для дитячих свят.

У цьому році незвичайний концерт – лунала не тільки чарівна музика у виконанні на-
ших учнів, а завдяки автору сценарію, новому перспективному та креативному директору 
музичної школи Соколовій Ользі Костянтинівні ми почули музичні новини, які повідо-
мили слухачам ведучі – студенти спеціалізації «Академічний спів» Кулікова Поліна – сту-
дентка ІV курсу музичного факультету, а також Приставка Гліб – студент ІІ курсу музич-
ного коледжу.  

Святковий вечір відкрив виступ хору музичної школи (художній керівник В.М. Карась, 
хормейстер Т.В. Хмилюк, концертмейстер Ю.В. Колотуша), у виконанні якого ми почули 
відомі українські колядки та святкову композицію «Дінга дон». Початок концерту додав 
слухачам святкового настрою.

Як завжди причарувала своєю артистичністю наша юна зірочка Ганна Комісарова – 
учениця 3 рівня (кл. викл. Ю.В. Житної), яка виконала твір Хоакіна Туріна «Святкова Кор-
дова».

А яке ж українське свято без улюбленого національного інструмента бандури? Саме 
бандура є унікальним національним інструментом, який не має аналогів у світі.

Емоційно та вдумливо виконала твір «Деревце роду» (муз. В. Костенко, сл. І. Куль-
ської) Марчук Віренея – учениця 5 рівня (кл. викл. Н.В. Хмель). Колективом вітаємо осо-
бисто Наталю Василівну Хмель із захистом дисертації та отриманням наукового ступеня 
кандидата мистецтвознавства!

Клас гітари професійно представив вихованець викладача А.Г. Ялози – учень 1 рівня 
Олексій Міщенко, який виконав чеську народну пісню «Аннушка».  

Що може бути краще, ніж поєднання гарного голосу та красивої пісні? Яскравими 
представниками школи зі співу стали Попова Віолетта (2 рівень, кл. викл. О.В. Антощук, 
концертмейстер Т.С. Адлуцька), Крамар Мішель (3 рівень, кл. викл. М.С. Цвєтінської, кон-
цертмейстер О.А. Єрмакова), Карпенко Поліна (5 рівень, кл. викл. М.В. Сазонової). 

У школі багато талановитих скрипалів і один з них виконав складний твір Пабло Сара-
сате «Циганські наспіви» – Клименко Вадим (6 рівень, кл. викл. О.М. Кутакової, концерт-
мейстер Г.М. Акіменко). 

Наступним виконавцем став уже відомий та улюблений всіма ансамбль скрипалів 
«Концертіно» під керівництвом чарівних, емоційних та професійних педагогів – викладача 
Т.В. Гіль та концертмейстера  Г.М. Акіменко. 

Завдяки наполегливості в навчанні й творчому розвитку наших юних музикантів було 
створено симфонічний оркестр під керівництвом студента 1 курсу спеціалізації «Орке-
строві духові та ударні інструменти» музичного факультету Селіщева Івана. Прем’єра 
стала початком творчого шляху – про це свідчать аплодисменти та квіти від слухачів. А 
керівнику колективу бажаємо наполегливості та наснаги! Заключним акордом свята став 
виступ духового оркестру під керівництвом А.А. Прохоренко.

Ми відчули, що музика є втіленням усього прекрасного і піднесеного.
Вітаємо дітей, батьків та викладачів зі святом Нового року! Чекаємо на нові зустрічі та 

професійні досягнення!
Я.О. Лисенко, 

декан музичного факультету,
кандидат мистецтвознавства

НАШЕ МАЙБУТНЄ!


