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Змінимо країну

У Н О М Е Р І

разом

«МИСТЕЦТВО БЕЗ МЕЖ»:
другий проект
В рамках Програми
«Змінимо
країну разом», яка реалізується
Асоціацією «Єврорегіон Карпати –
Україна» та фінансується обласни‐
ми бюджетами Луганської та
Львівської областей
вже вдруге
відбувся проект «Мистецтво беж
меж», спрямований на продовжен‐
ня культурного обміну та зміцнен‐
ня творчих відносин
між
колективами навчальних закладів
культури та мистецтва крайніх то‐
чок країни ‐ Луганщини та Львів‐
щини.
Слід зазначити, що «Мистецтво
беж меж» здійснюється за декіль‐
кома напрямками. Безумовно, го‐
ловною,
центральною
ідеєю
цьогорічного проекту стали чоти‐
ри концерти (у містах Кремінна,
Сєвєродонецьк, Самбір, Дрогобич)
зведеного симфонічного оркестру,
у складі якого студенти різних
спеціалізацій
Сєвєродонецького
коледжу культури і мистецтв імені
Сергія Прокоф’єва та Дрогобиць‐
кого музичного коледжу імені Ва‐
силя Барвінського.
Для обох
колективів це дало можливість
оновити свій репертуар, розшири‐
ти виконавський досвід. Так сту‐
денти
з
Сєвєродонецька

познайомились з симфонічною
творчістю В.Барвінського, а музи‐
канти з Дрогобича з твором
С.Прокоф’єва. Завдяки проекту
молоді
музиканти
отримали
унікальну можливість познайоми‐
тись з методами та прийомами
роботи у різних диригентів. А це
дуже цінно та важливо для май‐
бутнього оркестранта. Така прак‐
тика
формує
у
виконавців
професійну майстерність, надає
вміння колективного музикування
і
відчуття
ансамблю.
В межах проекту також пройшла
Обласна відкрита науково‐прак‐
тична студентська конференція
«Українська музична культура
очима молоді: теоретичний, істо‐
ричний і педагогічний аспекти».
Вона складалась з трьох етапів.
Студенти з обох навчальних за‐
кладів спочатку в Сєвєродонець‐
ку, а потім у Дрогобичі виступали
з доповідями та повідомленнями
про актуальні теми з психології і
педагогіки, сучасного українсько‐
го музикознавства,
проблеми
розвитку музичних жанрів та ви‐
конавства. Завершальним етапом
стали виступи учасників конфе‐
ренції на базі Сєвєродонецького
коледжу культури і мистецтв
імені С.Прокоф’єва. Для нас – це
додаткова нагода об’єднати на‐
вколо науково‐пошукової роботи
ширше коло ініціативних, допит‐
ливих студентів, які прагнуть ак‐
тивно
розвиватися
й
вдосконалювати свої знання та
майстерність.
Проект «Мистецтво беж меж»
дав можливість більш тісного
Продовження на сторінці 2

ЮНИЙ
КРИТИК

4

МУЗИЧНА
ІНФОРМАТИКА:
в новий навчальний
рік – з новими

6

планами
НАШІ ДОСЯГНЕННЯ :
фестиваль
педагогічних

7

інновацій

ОБЛАСНИЙ
КОНКУРС естрадної
та джазової музики

8

«РИТМ‐FEST»

ФАКТИ
З МУЗИЧНОГО
життя

9

h p://sevmuz.lg.ua

Змінимо країну

art- МОЗАЇКА

№3 (6) • 31 грудня 2018

разом

«МИСТЕЦТВО БЕЗ МЕЖ»: другий проект
спілкування між викладачами
двох коледжів, сприяв обміну пе‐
дагогічним досвідом, спілкуванню
керівництва з різних питань на‐
вчально‐виховного процесу , що є
дуже важливим в сучасних умо‐
вах
реформування
музичної
освіти.
Все ж таки головна мета проек‐
ту – знайомство молоді з різних
регіонів України друг з другом,
зав'язування тісних дружніх відно‐
син між студентами, відчуття духу
спільної творчості. І як відмічають
всі учасники заходу, мета була до‐
сягнута, творче єднання відбу‐
лось. Ще з попереднього проекту
багато студентів продовжують
спілкуватись між собою в соціаль‐
них мережах і не тільки. Так ви‐
пускник
Сєвєродонецького
коледжу 2018 року вступив на на‐
вчання до Львівської музичної
академії. Сподіваємося, що його
приклад наслідуватимуть і інші
студенти.
Слід зазначити, що важливим
стало духовне і художнє збагачен‐
ня культурами різних регіонів.
Проект з обох сторін супроводжу‐
вався численними мистецькими
заходами: відвідування картинних
галерей, драматичних та музич‐
них вистав, музеїв та історичних
пам’яток. Студенти і викладачі з

Сєвєродонецька здійснили ек‐
скурсію до державного історико‐
культурного заповідника «Нагує‐
вичі», познайомились з життям та
творчістю
видатної
постаті
української літератури – Івана
Франка. В свою чергу викладачам
та студентам з Дрогобича проде‐
монстрували літературно‐музич‐
ну композицію про нашого
земляка, чудового поета та гідно‐
го сина України – Володимира
Сосюру.
Позитивним результатом спіл‐
кування був обмін методичним,
нотним, відео та аудіо матеріа‐
лом, педагогічними технологія‐
ми
та
методиками
між
представниками двох навчаль‐
них
закладів.
Незабутніми для всіх учасників
проекту стали зустрічі з багатьма
людьми в самих різних сферах,
які в котрий раз довели, що мис‐
тецтво та музика долають всі від‐
стані,
що
незалежно
від
перебування на сході чи на заході
нашої країни, ми єдині, ми відчу‐
ваємо однакові почуття, ми мо‐
жемо
звучати
в
унісон.
Дуже сильні емоційні враження
залишили в серцях учасників
проекту концертні виступи орке‐
стрів у містах Луганщини та
Львівщини. Творче єднання музи‐

кантів захоплювало дух до трем‐
тіння у виконавців та слухачів.
Присутні на концертах відчували
почуття поваги і гордості за нашу
музику, наших студентів, за нашу
Україну. І цей факт руйнує стерео‐
типи, що склалися та ще раз до‐
водить,
що
музиканти
розмовляють на одній мові ‐ мові
мистецтва. Наша мета – створен‐
ня краси, гармонії, миру і ду‐
шевного
спокою.
Позаду залишились подолання
тисячі кілометрів, багатогодинні
репетиції, хвилювання перед ви‐
ступами, творчі спілкування, об‐
мін досвідом, і, звичайно, самі
концерти. Результати всіх заходів,
на нашу думку, не змусять довго
чекати. Проект задуманий, в пер‐
шу чергу, для молоді. Саме їм на‐
лежить місія змінити нашу
країну.
Проект не відбувся би без під‐
тримки великої кількості людей.
Тому хочеться подякувати його
ініціаторам та організаторам:
Луганській обласній державній
адміністрації;
Управлінню культури, національ‐
ностей і релігій Луганської ОДА;
Львівській обласній державній
адміністрації;
Департаменту з питань культури,
національностей та релігій Львів‐
ської
ОДА;
Дирекції та всім викладачам ОКЗ
«Сєвєродонецький
коледж
культури і мистецтв імені Сергія
Прокоф’єва», КЗ ЛОР «Дрого‐
бицький музичний коледж імені
Василя
Барвінського».
P.S. У Ліни Костенко є чудовий
рядок: «І кожен фініш – це по суті
старт». Відкрию маленьку таєм‐
ницю…Ідея наступного проекту
вже набуває певної спрямова‐
ності.
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Наталія Сінченко,
заступник директора з навчально‐
виховної роботи
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МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ НАС
…Это можно сказать с уверенно‐
стью, так как за время, проведён‐
ное в Дрогобыче, мы по‐
настоящему ощутили доброту и
гостеприимность этого города и
обитателей замечательного музы‐
кального колледжа имени Васи‐
лия
Барвинского.
Студенты
встретили нас с теплом и заботой,
дружескими разговорами и ис‐
кренними улыбками. Я, вместе со
студентами
теоретического,
струнного и хорового отделов, вы‐
ступала в роли докладчика с ин‐
тересной
лекцией
про
музыковеда и композитора Дери‐
ка Кука и его музыкально‐интона‐
ционную концепцию. Публика
была прекрасная, отзывчивая,
поддерживала
нас
мощными
аплодисментами, что очень во‐
одушевляло, а преподаватели хва‐
лили и благодарили нас после
этого
мероприятия.
Кроме пребывания в Дрогобыче,
нас ожидала хорошая культурная
программа по области. Мы посе‐
тили прекрасные города Львов и
Самбор. Организаторы проекта
«Мистецтво без меж» предостави‐
ли великолепную возможность
посетить Львовский Оперный те‐
атр и побывать на постановке
«Дон Жуана» В. А. Моцарта. Кро‐
ме того, удалось посетить театр и
в
Дрогобыче.
В общем, можно с уверенностью
сказать, что Дрогобыч достойный
город с приятной атмосферой, а
музыкальный
колледж
кипит
творчеством, имеет прекрасных
студентов, которые всегда могут
вам помочь, поделиться опытом и
создать неповторимую ауру ду‐
шевности
и
позитива!

Владислава Мажнікова (студентка ІІ курсу),
Анастасія Михайлова (керівник)
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Юний критик

ВСТУПНЕ слово

Розділ «Юний критик» нашої га‐
зети вже став традиційним й сту‐
денти теоретичного відділу з
радістю працюють над критични‐
ми жанрами, висвітлюючи різно‐
манітні події коледжу.
Розібравшись в жанровій си‐
стемі музичної критики, студенти
опановують художнє слово, яке
виступає головним інструментом
музичного критика. Щоб «пе‐
рекласти» музичний твір на вер‐
бальну мову критик повинен
постійно працювати над своєю
мовою, стилем. Використання
раціонально‐понятійного науко‐
вого начала й емоційно‐образної
літературної складової дозволять
оволодіти саме літературно‐ху‐
дожньою майстерністю. Постій‐
но створюючи музично‐критичні
опуси, юні музиканти формують
власне чуття мови, вміння розріз‐
няти всі її «тональності», тони й
півтони, знаходити найбільш
влучне слово для вираження
своєї
думки.
Видатний майстер слова Марк
Твен вважав: «Щоб добре писати,
вибирай точне слово, а не його
троюрідного брата». Мова – це
неосяжна країна з розвиненим і
різноманітним рельєфом, яку
пізнають й досліджують наші
«юні
критики».

«МУЗИКУ ЧУТИ КРІЗЬ СТІНИ»
Опера «Дон Жуан» В. А. Мо‐
царта, відома у всьому світі, була
поставлена наприкінці літа 2018
р. в Сєвєродонецькому обласно‐
му театрі в новій, цікавій інтер‐
претації. Вражала надзвичайно
яскрава гра акторів, їх невиму‐
шеність, заглибленість в образ
та неймовірна експресія почут‐
тів... У цій постанові було все: ці‐
кава подача, артисти спускалися
до глядацької зали та «винирю‐
вали» з рядів здивованих гля‐
дачів, при цьому співаючи на
високому рівні майстерності.

Щодо костюмів, то були не зви‐
чайні фраки та бальні плаття,
згідно епохи В. А. Моцарта, а су‐
часне вбрання, яке приближува‐
ло дійство вистави до нашого
часу.
Оце я розумію постмодерніст‐
ський ремейк, режисером–по‐
становником якого став Торстен
Келле. Звичайно, музика була
«на висоті», це, мабуть, єдине,
що залишилося від класичної

Анастасія Михайлова,
викладач ПЦК «Теорія музики»

опери В. А. Моцарта. У Сєвєродо‐
нецьку опера «Дон Жуан» заграла
новими фарбами завдяки митцям
з різних областей України та ЄС,
серед яких були представники
Германії, Латвії, Польщі. Крім
запрошених вокалістів, до цієї ви‐
стави долучилися й виконавці‐ін‐
струменталісти з кращих театрів
Європи, які грали разом з орке‐
стром Луганської обласної філар‐
монії
під
керівництвом
талановитого диригента Робіна
Енгелена
(Германія).
Ця вистава проходила у рамках
проекту «Музику чути крізь
стіни», керівником якого виступив
Петр Шварц – почесний доктор
мистецтв,
голова
німецького
об`єднання Vlad Opera e. v. Це
для нього не перший проект на
Україні – подібні заходи проходи‐
ли й у інших містах: Львові, Дні‐
прі, Харкові, Івано – Франківську
тощо.
Міркуючи над трактовкою цієї
безсмертної класики, не можна
мислити категоріями – «добре»
чи «погано»… Однозначно це було
дуже цікаво й вражаюче та мак‐
симально наближене до нашого
часу. Вважаю, що у різнобарв`ї су‐
часних ідей та постанов – саме ця
має право на життя безумовно.

В. Зінченко (Студентка IV курсу),
Анастасія Михайлова (керівник)
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НАТХНЕННЯ
ЗАХІДОМ…
Більше 1500 кілометрів, холод, зи‐
ма – нічого нам не завадило приїхати
в файне місто Дрогобич, що на
Львівщині. Не можу згадати, на що
вічно можна дивитися, що слухати,
але знаю напевне, що вічно можна
подорожувати та проводити час у
прекрасній компанії. Бо це завжди
надихає на нові звершення, хочеться
жити повним життям, робити якомо‐
га більше, дізнаватись щось нове. Усе
це сприяє духовному росту людини.
Саме цим ми займалися там, в іншо‐
му
куточку
нашої
країни.
Нам підготували найцікавіші екскур‐
сії, які вражали красою природи, ми‐
стецтва та надзвичайною історією:
садиба Івана Франка (с. Нагуєвичі),
місто Самбір, церков святого Юрія, а
також інші заходи (театральні виста‐
ви, посиденьки в коледжі за чашкою
чаю,
прогулянки
по
місту).
Ця подорож подарувала новий до‐
свід, як в роботі оркестру, коли за
декілька репетицій треба зігратися
та гідно виступити перед глядачами,
так і лекторській практиці, а саме,
здатність впевнено триматись під
час доповіді, донесення слухачам
своєї думки, відповіді на виникаючі
питання тощо. Безумовно, це те, за‐
ради чого варто було провести так
багато
часу
в
дорозі.
Але найголовніше, що ми отримали
друзів, які завжди раді нас бачити,
так само, як і ми їх. Це прекрасні, до‐
брі люди, які завжди готові допомог‐
ти,
підтримати,
зустріти
та
проводити після прогулянок. З ними
цікаво проводити час. Хоч ми трохи
й відрізняємося від них, але відчутно,
що нас об`єднує мистецтво, що ми
на
одній
хвилі
з
ними.
Дуже тішило те, що кожного дня ми
віталися, як після довгої розлуки, а
ввечері прощалися, як востаннє.
Прийняли нас з родинною теплотою
та відкритою душею. Дуже хочу,
щоб ми не зупиняли наше спілкуван‐
ня.
Приємно, що саме ми знаходимося
біля джерела цього славного проек‐
ту, що з нас почалося «зшивання»
країни. Ми створюємо нове майбут‐
нє, по‐перше для себе, по‐друге для
усієї
країни.
В. Зінченко (Студентка IV курсу),
Анастасія Михайлова (керівник)

ЬКОЮ
С
Н
Ї
УКРА
И
Р
О
#ГОВ
9 листопада Сєвєродонецький ко‐
ледж культури і мистецтв відзначив
День української писемності та мови
натхненним флешмобом: #ГОВО‐
РИУКРАЇНСЬКОЮ.
Студенти ІІ курсів, яких підготувала

педагог А. Саган, декламували вірші
українських поетів, наголошуючи на
важливості знати та любити рідну
мову. До флешмобу долучилися сту‐
денти інших курсів, викладачі та
адміністрація навчального закладу.
Панас Мирний писав: «Найбільше і
найдорожче добро в кожного народу
– це його мова, ота жива схованка
людського духу, його багата скарб‐
ниця, в яку народ складає і своє дав‐
нє життя, і свої сподіванки, розум,
досвід,
почування».
Сподіваємося, що студенти будуть
робити такі флешмоби й надалі, при‐
зиваючи все більшу кількість учас‐
ників
до
шанування
нашого
найбільшого скарбу – української
мови.

Анастасія Михайлова,
викладач ПЦК «Теорія музики»

5

О ЖИЗНИ
ВЫПУСКНИКА

«Вот она, наконец–то, финальная пря‐
мая!, – думаешь ты, переходя на 4
курс , – Остался год сущего пустяка». А
нет! Не тут‐то было! Словно обухом по
голове на тебя сваливается ряд новых
предметов и огромный короб заданий.
Никакая броня тебя не спасет, как ни
сопротивляйся. Некоторые товарищи с
энтузиазмом бросаются в бой. Обыч‐
ные же среднестатистические студен‐
ты, опасаясь, входят в этот круговорот
медленно, неуверенно. К сожалению,
это только усугубляет их положение; и
вот тут начинается апокалипсис... Да,
конец всему: конец хорошим оценкам,
конец прекрасной успеваемости, ты в
конце рейтинга, конец твоей стипен‐
дии….
«Что может быть хуже?» ‐ подумаете
вы. А я, пожалуй, скажу – 15 прослу‐
шиваний и ГОС экзамены в конце
учебного года! Это как смерть. Ты её
не ждешь, но чувствуешь, как она при‐
ближается. Одна только мысль об
этом устрашает, ты не можешь пове‐
рить, что это все‐таки случится… Тут
уже ты «или пан, или пропал». Драма
также заключается в том, что все ждут
от тебя чего‐то, а ты не всегда имеешь
возможность оправдать ожидания.
Какой же можно сделать вывод? 4 курс
– это плохо? Не все так однозначно.
Ведь это все стоит пережить ради чу‐
десного ощущения свободы после по‐
лучения
диплома.
До встречи в мучительной жизни ВУЗа!

В. Зінченко (Студентка IV курсу),
Анастасія Михайлова (керівник)
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інформатика

В НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК – З НОВИМИ
ПЛАНАМИ
З вересня поточного року для
студентів 1 курсу в навчальний
план Коледжу вперше введено фа‐
культативний курс «Музична ін‐
форматика», який читає викладач‐
методист, кандидат педагогічних
наук Олексій Воронкін.

вчання організовано на основі
вільного програмного забезпе‐
чення ‐ операційної системи
Linux Ubuntu, редактора нотних
партитур MuseScore, редактора
звукових файлів Audacity, циф‐
рової звукової робочої станції

Зміст курсу спрямовано на отри‐
мання студентами знань і практич‐
них
навичок,
пов’язаних
з
практикою набору нотного тексту
на персональному комп’ютері, за‐
пису та редагування аудіо, про‐
грамного аранжування музичних
композицій та багатьох інших ціка‐
винок.
Своїми першими враженнями
ділиться
студентка
1
курсу
спеціалізації «Академічний спів»
Єлизавета Мельник: «Музична ін‐
форматика – це приклад застосу‐
вання комп’ютерних технологій у
музичному мистецтві. За два місяці
ми навчилися набору нотного тек‐
сту, його редагуванню й видоз‐
мінам, у даний час – записуємо та
обробляємо аудіо, досліджуємо
тембри музичних звуків за їх спек‐
тральним складом. Як на мене,
цей курс є дуже корисним для му‐
зиканта».
Досить важливим є те, що на‐

LMMS (Linux Mul Media Studio)
та інших безоплатних про‐
грамних застосунків. Вільні лі‐
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цензії, під якими поширюється
програмне
забезпечення,
за‐
кріплюють за користувачами такі
свободи: запуск програм, вивчен‐
ня й зміна їх сирцевого коду, вільне
поширення копій програм та їх мо‐
дифікованих версій. Вільне про‐
грамне
забезпечення
у
навчальному процесі нашого Ко‐
леджу отримало поширення з
2016 року завдяки ініціативам ви‐
кладача
Олексія
Воронкіна.
Усі охочі можуть ознайомитися в
YouTube з відеофрагментами за‐
нять «Введення нот і виведення
звуку за допомогою інтерфейсу
MIDI»
(h ps://youtu.be/
5hcL1FYLkt0), «Творчі роботи сту‐
дентів у нотному редакторі
MuseScore»
(h ps://youtu.be/
IYyhdXfs5WI),
«Спектральний
аналіз музичних сигналів» (h ps://
youtu.be/4BY86r5NhGg), «Аналіз і
синтез звуків мови» (h ps://
youtu.be/FygB55d91DA),
«Фор‐
мантний
аналіз
голосних
звуків»
(h ps://youtu.be/
2MW33qaq2Rk).

Студент ІІІ курсу Артем Подзюбанчук,
головний редактор
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фестиваль

педагогічних

інновацій

ВИКЛАДАЧ КОЛЕДЖУ ОЛЕКСІЙ ВОРОНКІН
НАГОРОДЖЕНИЙ МЕДАЛЛЮ З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ
МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГІЧНИХ
ІННОВАЦІЙ
Для участі у Х Міжнародному Фестивалі педагогічних інновацій надійшло 289 робіт із
17 областей України, а також Латвії та Південної Кореї за номінаціями «Інновації у сфері
дошкільної освіти»; «Інновації в організації навчальновиховного процесу в
загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах»; «Інновації в управлінні
закладами освіти»; «Інновації у неперервному розвитку професійної компетентності
педагогічного працівника». Переможцями визнано 52 особи

20–21 вересня 2018 року на базі
Комунального навчального закла‐
ду «Черкаський обласний інститут
післядипломної освіти педагогіч‐
них працівників Черкаської облас‐
ної ради» відбувся X Міжнародний
Фестиваль педагогічних інновацій.
Організаторами Фестивалю тра‐
диційно є Державна наукова уста‐
нова «Інститут модернізації змісту
освіти» Міністерства освіти і науки
України, Інститут проблем вихо‐
вання НАПН України, Управління
освіти і науки Черкаської обласної
державної
адміністрації.
З вітальним словом до присутніх
звернулися начальник управління
освіти і науки Черкаської облдер‐
жадміністрації Валерій Вікторович
Данилевський, кандидат педаго‐
гічних наук, доцент, ректор
Черкаського обласного інституту

післядипломної освіти Наталія
Миколаївна Чепурна, які побажали
яскравих емоцій і вражень протя‐
гом проведення форуму. В урочи‐
стостях також взяли участь
дійсний член Національної ака‐
демії педагогічних наук, директор
Інституту
проблем
виховання
НАПН України, доктор психологіч‐
них наук, професор Іван Дмитро‐
вич
Бех;
ректор
філіалу
Міжнародного Інституту Розвитку
Інтелекту, професор Пак Сонг Су.
З нагоди 10‐річчя Фестивалю
оргкомітетом було підготовлено
спеціальну відзнаку – медаль
«Міжнародний форум освітян‐но‐
ваторів», яку вручили засновни‐
кам заходу та тим педагогічним і
науково‐педагогічним
працівни‐
кам, які більше трьох разів протя‐
гом
десяти
років
ставали
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переможцями Фестивалю. Приєм‐
но відзначити, що серед них є ви‐
кладач Обласного комунального
закладу «Сєвєродонецький коледж
культури і мистецтв імені Сергія
Прокоф'єва» – кандидат педагогіч‐
них наук, спеціаліст вищої кате‐
горії, викладач‐методист Олексій
Сергійович Воронкін (підстава:
Лист ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» МОН України №
22.1/10‐3083
від
03.09.2018).
Разом із ювілейними медалями
вручили каталог педагогічних ін‐
новацій, виданий за результатами
проведення Міжнародного Фести‐
валю педагогічних інновацій у
2009–2018
роках.
Впродовж двох днів робота Фе‐
стивалю була надзвичайно продук‐
тивною:
лекція‐тренінг
від
професора, ректора філіалу Між‐
народного Інституту Розвитку Ін‐
телекту Пак Сонг Су «Інноваційне
мислення. Досвід Республіки Ко‐
рея», презентація монографії Івана
Дмитровича Беха «Особистість на
шляху до духовних цінностей»,
майстер‐класи керівника Латвійсь‐
кого Центру гуманної педагогіки
Ірміне Констянтинівни Погребняки
(Латвія, Рига) з теми «Мы учимся
не для школы, а для жизни» та
кандидата педагогічних наук, ви‐
кладача Прилуцького гуманітарно‐
педагогічного коледжу імені І. Я.
Франка Ольги Олексіївни Рибалко
з теми «Програмні засоби навчання
з математики для першого класу
нової української школи», фестини
авторських шкіл України, презен‐
тації моделей авторських шкіл,
Продовження на стор. 8
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секційні засідання, екскурсія в
історичне місто козацької слави –
Чигирин.
Олексій Сергійович сім раз здо‐
бував перемогу в Міжнародному
фестивалі педагогічних інновацій
у 2009, 2011, 2012, 2013, 2014,
2016, 2017 роках. Цього року пе‐
дагог взяв участь у роботі секції
«Інновації у закладах загальної се‐
редньої, позашкільної, професійно‐
технічної
та
післядипломної
освіти» з доповіддю «Формування
міждисциплінарного
способу
діяльності учнів та досвіду його
реалізації під час навчання при‐
родничих
наук».
Щиро вітаємо Олексія Сергійо‐
вича Воронкіна та бажаємо міц‐
ного
здоров’я,
професійного
натхнення та нових творчих до‐
сягнень.

Студент ІІІ курсу Артем Подзюбанчук,
головний редактор
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ОБЛАСНИЙ КОНКУРС естрадної
та джазової музики «Ритм –Fest»

17 листопада 2018 року в
приміщенні ОКЗ «Сєвєродонець‐
кий коледж культури і мистецтв
імені Сергія Прокоф’єва» відбувся
Обласний конкурс естрадної та
джазової музики «Ритм –Fest».
Справжня хвиля натхненної ди‐
тячої творчості лунала весь день і
захопила всіх присутніх, які стали
свідками конкурсних змагань у
трьох концертних залах. На небо‐
схилі Луганщини знову з’явилися
нові музичні зірки і таланти.
У конкурсі взяли участь діти з 23
шкіл естетичного виховання Лу‐
ганської області. Було подано 82
заявки і 142 учасники були зареє‐
стровані організаторами конкурсу
у трьох номінаціях. До творчих
змагань у номінації «Соліст‐ін‐
струменталіст» було прийнято 42
заявки, у номінації «Соліст‐во‐
каліст» ‐ 27 заявок, у номінації
«Ансамбль (вокальний, інструмен‐
тальний)»
‐
13
колективів.
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Обрання репертуару, який би до‐
поміг вразити слухачів і членів
журі, ‐ важлива складова успіху на
конкурсі. Музика Д. Гершвіна,
М. Шмідта, М. Дворжака вже до‐
сить відома і має свої маяки для
створення цікавої інтерпретації, а
музика А. Гоноболіна, О. Саратсь‐
кого, О. Гончарук, наче свіже по‐
вітря
навесні,
спонукало
самобутністю і бажанням надихну‐
ти дітей до прояву їх індивідуаль‐
ності.
Члени об’єктивного журі, з від‐
критим серцем і бажанням підтри‐
мати
кращих,
дуже
уважно
слухали всіх учасників конкурсу. І
серед лауреатів – діти, талант,
емоційність, пружність енергетики
і
яскраве
сценічне
втілення
естрадної музики яких, підкорили і
слухацьку аудиторію, і членів журі
(О. Бондаренко, А. Даниш, О. По‐
горєлий,
Ю.
Бражнікова).
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ПІДСУМКИ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ЕСТРАДНОЇ
ТА ДЖАЗОВОЇ МУЗИКИ «РИТМ‐FEST»
НОМІНАЦІЯ
Солісти – інструменталісти

НОМІНАЦІЯ
Ансамблі

НОМІНАЦІЯ
Солісти – вокалісти

І місце
‐ Бородавкін Дмитро ( КЗ
«Лисичанська ДМШ № 2»)

І місце
‐ Інструментальний ансамбль
(КПНЗ «Сєвєродонецька ДМШ № 1»)

І місце
‐ Маняха Злата ( Білолуцька
ДМШ)

ІІ місце
‐ Кириченко Єлизавета (КПНЗ
«Сєвєродонецька ДМШ № 1)
‐ Казачок Вікторія (КПНЗ
«Борівська ДШМ»)
‐ Сімакова Валерія (КЗ
«Новодружеська ДШМ)

ІІ місце
‐ Вокальний ансамбль ( Білолуцька
ДМШ)
‐ Інструментальний ансамбль
(КПНЗ «школа мистецтв
естетичного виховання м.Щастя»)
‐ 4 учасника

ІІ місце
‐ Приходько Іван (Новопсковська
ШМ)
‐ Рибалко Мирослава (Сватівська
РДШМ ім.В.Зінкевича)

ІІІ місце
‐ Курскова Анастасія
(Сєвєродонецький коледж
педпрактика)
‐ Чернишова Єлизавета (КУ
«Кремінська РДМШ»)
‐ Сучков Антон (КПНЗ «школа
мистецтв естетичного виховання
м.Щастя»)
‐ Дерев’янкін Артем (КПНЗ
«Сєвєродонецька ДМШ № 2)
‐ Лобунець Андрій (КЗ
«Рубіжанська МДШМ»)

ІІІ місце
‐ Ансамбль гітаристів ((Сватівська
РДШМ ім.В.Зінкевича) ‐ 6 учасників

ІІІ місце
‐ Фролова Марія (Троїцька ДМШ)
‐ Сабєльнікова Юлія (КПНЗ «школа
мистецтв естетичного
виховання м.Щастя»)
‐ Тулупова Влада (КПНЗ
«Сєвєродонецька ДМШ № 1»)

Дипломанти
‐ Нужда Ганна (Сєвєродонецький
коледж педпрактика)
‐ Бобок Іван (Біловодська ДШМ)
‐ Федяєв Максим (КПНЗ
«Сєвєродонецька ДМШ № 1»)
‐ Лєліков Антон (КПНЗ
«Сєвєродонецька ДМШ № 2)
‐ Міненко Марія ( КЗ «Лисичанська
ДМШ № 2»)
‐ Опалінська Марія (КПНЗ
«Сєвєродонецька ДМШ № 1»)
‐ Алдергот Марія (КЗ «Рубіжанська
МДШМ»)
‐ Коваленко Вікторія (КПНЗ
«Борівська ДШМ»)

Дипломанти
‐ ансамбль гітаристів ( КЗ
«Лисичанська ДМШ № 2») ‐ 6
учасників
‐ дует фортепіано (КПНЗ
«Сєвєродонецька ДМШ № 1»)

Дипломанти
‐ Януш Анастасія(КПНЗ «школа
мистецтв естетичного
виховання м.Щастя»)
‐ Нестеренко Ольга(Біловодська
ДШМ)
‐ Вахно Анастасія (Марківська
ДШМ)
‐ Буйлова Поліна (Новоайдарська
ДШМ)
‐ Прощина Ірина (Шульгінська
ДШМ)
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