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Дніпрових схилах
В чудовий квітневий день (23
квітня, 1891 р.) народився один з
найяскравіших талантів у світі му‐
зики
–
Сергій
Прокоф’єв.
Напередодні річниці з Дня наро‐
дження композитора (17‐19 квіт‐
ня 2019 р.) в Сєвєродонецькому
музичному коледжі культури і
мистецтв імені Сергія Прокоф’єва
відбувся Перший відкритий кон‐
курс
піаністів
«Прокоф’євські
ігри», який зібрав ціле сузір’я
юних талантів з 6 областей
України.
Конкурс був організований під
патронатом Управління культури,
національностей та релігій Лу‐
ганської
обласної
державної
адміністрації, яке очолює А.Адам‐
чук. На урочистому відкритті
конкурсу вона привітала юних та‐
лантів. Також напутнє слово та
побажання конкурсантам висло‐
вила голова журі, заслужений
діяч мистецтв України, професор
Національної музичної академії
України ім. П.І.Чайковського О. Лі‐
форенко. Головою журі у І і II

віковій категорії стала доцент ка‐
федри № 2 спеціального фор‐
тепіано Національної музичної
академії України ім.П.І.Чайковсь‐
кого, кандидат мистецтвознав‐
ства М.Пухлянко. Старт творчих
змагань здійснився під звуки
чарівної симфонічної казки С.
Прокоф’єва «Петрик і Вовк» у ви‐
конанні Академічного симфоніч‐
ного
оркестру
Луганської
обласної філармонії. Конкурсанти
змагалися у п’яти вікових кате‐
горіях, демонстрували свої творчі
здобутки,
виконуючи
твори
композиторів різних епох, почина‐
ючи від музики великого І.С.Баха і
завершуючи виконанням творів
нашого славетного співвітчизника
С.С.Прокоф’єва.
Провідною метою конкурсу «Про‐
коф’євські ігри» є розкриття та‐
ланту дітей і молоді та сприяння
розвитку
творчих
здібностей
юних піаністів. Адже Музика – це
нескінченний шлях пізнання й
самовдосконалення. Це не тільки
Продовження на сторінці 2
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Перший відкритий конкурс
піаністів «Прокоф’євські ігри»
досягнення творчих вершин, але
й велике бажання розширювати
свої уявлення про безмежний
культурний простір нашого світу,
плекати дбайливе ставлення до
світового та національного мис‐
тецтва.
У цьому році конкурс «Про‐
коф’євські ігри» зібрав велику
кількість талановитих і яскравих
піаністів, які приїхали з Харкова,
Сум, Миколаєва, Торецька, Дро‐
гобича. Також приємно, що бага‐
то
молодих
музикантів
з
Сєвєродонецька й інших міст Лу‐
ганської області стали гідними
учасниками конкурсу й проявили
свою відданість та любов до му‐
зики, готовність до відповідаль‐
ного творчого змагання, яке з
гордістю носить ім’я відомого
композитора Сергія Сергійовича
Прокоф’єва.
З кожним роком зростає рівень
виконавської майстерності наших
юних конкурсантів. Звичайно ж,
велика заслуга в підготовці моло‐
дих талантів належить чуйним і в
той же час вимогливим педаго‐
гам, які долучають дітей до кла‐
сичної і сучасної музики.
Саме вони – викладачі – ведуть
дитину шляхом захоплюючих му‐

зичних сторінок минулих століть,
вчать чути і розуміти мову творів
стрімкого сьогодення та сміливо
зазирати у творче майбутнє. Ми
шануємо їх самовіддану працю і
висловлюємо щиру подяку всім
педагогам, які готували своїх уч‐
нів до конкурсних змагань з без‐
межним терпінням, натхненням
та
вірою
в
успіх.
Велике почуття гордості та за‐
хоплення переповнює кожного,
хто долучився до цього справж‐
нього
свята
музики.
Сподіваємось
на
майбутні
зустрічі в світі сонячного мистец‐
тва С.Прокоф’єва. Конкурс «Про‐

коф’євські ігри» чекає на нові іме‐
на. А поки що ми радіємо за кож‐
ного, хто, подолавши себе, зійшов
на нову сходинку свого професій‐
ного
розвитку!

Викладач ПЦК «Теорія музики» ‐
Анастасія Михайлова

2

h p://sevmuz.lg.ua

art- МОЗАЇКА

Концерт французької музики

Новини рідного коледжу. Сольний концерт

Волшебная флейта
8 апреля состоялся сольный концерт
Милены Заики – студентки 4 курса
нашего колледжа отдела духовых и
ударных
инструментов.
Концерт
"Волшебная флейта" ‐ презентовал
музыку композиторов разных эпох и
стилей ‐ от барокко до джаза. И если
традиционный и соотвествующий
академический подход к организации
и проведению подобных концертов
лучших наших выпускников ‐ доста‐
точно частое явление, то этот все же
занял в их ряду отдельное и особое
место. Причиной тому
стал объем и слож‐
ность
прозвучавшей
музыки. Произведения
Г.Телемана, В.Моцарта,
С.Мерканте, Н.Пагани‐
ни, П.Жени, В.Цыбина,
О.Тактакишвили,
Р.Свирского,
К.Фуку‐
шима,
Ж.Колодуба,
К.Боллинга, Я.Кларка
стали для многих слу‐
шателей поводом по‐
знакомится
с
широкими
художе‐
ственными и вирту‐
озными
возможностями, крас‐
ками и приемами вол‐
шебного инструмента
и высокого исполни‐
тельского уровня Ми‐
лены. Лютенко Татьяна
Ивановна, педагог Ми‐
лены, настоящий ма‐
стер формирования и
становления флейти‐
стов ‐ их у нее много и все они полу‐
чают прекрасную исполнительскую
школу. На моей памяти это первый
столь представительный сольный
концерт студентки духового отдела.
Нам помогла его провести Михайлова
Анастасия Олеговна, благодаря кото‐
рой публика смогла насладиться ин‐
формацией, которая способствовала
осознанию специфики стиля и языка,
жанровых особенностей произведе‐
ний. Интересные рассказы о компози‐
торах
и
их
творчестве
дали
возможность настроиться на искрен‐
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нее восприятие музыки, оторвав себя
от погружения в хлопоты каждо‐
дневных забот, а Милена и я могли
немного перевести дух между произ‐
ведениями.
Милена ‐ удивительная девочка. Она
настоящий фанат своего инструмента
и самотверженно устремленный че‐
ловек.
Совмещая занятия с работой в фи‐
лармоническом симфоническом ор‐
кестре, она ‐ постоянная участница
многочисленных концертов. Огром‐

ный репертуар, который она испол‐
няет
наряду
со
взрослыми
музыкантами оркестра, не мешает ей
развиваться гармонично и разнопла‐
ново. Мелкие погрешности, которые
были нами допущены, я думаю, не
повлияли на общее оптимистичное
впечатление, созданное полуторача‐
совым концертом и искренним эмо‐
циональным проживанием поистине
красивой и редко исполняемой в на‐
шем концертном зале музыки.
Преподаватель ПЦК «Фортепиано» ‐
Елена Бондаренко
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«Опять хочу в
Париж!»
Франция, такая удивительная и ро‐
мантичная, что невозможно не думать
о ее очаровании! Музыка, культура и
искусство этой страны поражает кра‐
сотой и богатейшей палитрой красок,
что восхищает жителей всего мира.
Северодончанам и гостям города уда‐
лось проникнуться особой энергети‐
кой французской музыки и насытить
слух изысканной французской речью
благодаря концерту «Mon amour –
Paris», который состоялся 4 февраля в
уютном зале Северодонецкого колле‐
джа культуры и искусств имени Сер‐
гея Прокофьева. Атмосферу Франции
и ее незабываемой культуры помогли
ощутить студенты учебного заведе‐
ния (Заика М., Ходаковская Е., Решет‐
няк М., Ребрун Л., Коломиец А.,
Бугаева Д., Носаль Д., Курскова А. –
школа пед.практики) и преподавате‐
ли (Шарыгина Е., Саморядова Е., Асе‐
ева Е., Тараканова Л., Посошко А.,
Васецкая Л., Коваленко Е., Николаева
А., Бражко Г., Склярова Н., Бражнико‐
ва Ю., Сидоренко В., Духновская Е.,
Бахтин В., Погребная М.), а также во‐
кальный ансамбль и эстрадный хор
Северодонецкого колледжа культуры
и искусств. Большую роль для созда‐
ния неповторимой ауры в зале сыграл
мастерски подобранный видеоряд
(Подзюбанчук А.), световое оформле‐
ние (Филин Д.), звукорежиссура (Мы‐
цык П.), техническая поддержка (под
руководством Дегтярева В.). Концерт
французской музыки «Моя любовь –
Париж» провели преподаватель му‐
зыкально‐теоретических дисциплин
Михайлова А. и студент духового
отдела Зинченко М. Идейным вдох‐
новителем, организатором и актив‐
ным участником творческого вечера
стала Бондаренко Е. После заверше‐
ния концерта Синченко Н. взяла у нее
небольшое
интервью:

Продовження на сторінці 4
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Опять хочу в Париж!»
Н.С. Как возникла или с чем связана
идея концерта, посвященного имен‐
но
французской
музыке?
Cпасибо за этот хороший вопрос. Все‐
гда и всем хочется чего‐то нового,
неизбитого, нехоженого. Говорят, что
идея находит человека, а не человек
идею. Мое желание проявилось в
один момент, но собиралось для сво‐
его появления долго и по крупицам.
Незаметно, но настойчиво появлялись
знаки и символы. Это были красивые
фото и видео, которые «случайно» по‐
падались и заставляли остановить вз‐
гляд и мысли и погрузиться в
ландшафт, архитектуру, живопись,
поэзию и, конечно, музыку Франции.
Это тщательное изучение творчества
французских композиторов в связи с
исследовательской научной работой
по теме моей диссертации и интерес‐
ные открытия неизвестных ранее для
меня
произведений
французских
композиторов. В этой музыке живет
особая эстетика, она наполнена эле‐
гантной и неповторимой грацией и
гармонией. У нее особый язык и он
имеет свои неповторимые нацио‐
нальные качества, которые мы ощу‐
щаем как «французские». Мне очень
интересен и близок этот художе‐
ственный мир – прихотливый и изыс‐
канный,
поэтичный
и
аристократичный. Он манит и при‐
влекает многих, но именно музыкан‐
ты могут легко погрузиться в него
благодаря своей профессии. Расска‐
зывая коллегам о своем желании сде‐
лать большой и красивый концерт
французской музыки, чтобы ощутить
аромат этой культуры, подышать
флером утонченных чувств и гармо‐
ний, я сразу находила горячую под‐
держку. Но главное, я видела, как при
этом загорались глаза людей и как
просветлялись их лица! И я поняла,
что
у
нас
все
получится!
Н.С. Есть ли у Вас любимые француз‐
ские композиторы? Если да, то кто?
Морис Равель – это личность, которая
потрясла меня в момент «нашего
сближения» в ходе работы над дис‐
сертацией. От него потянулась пупо‐
вина, соединившая меня и эту

культуру особенно близко. Может
быть, потому, что благодаря его пись‐
мам, я почувствовала его как близко‐
го человека, я прониклась им как
личностью, которая выходит за рамки
привычного восприятия художника,
человека творческой профессии. Его
подход к жизни – разделила война.
Он добровольно ушел на фронт, был
шофером санитарной машины, неод‐
нократно был ранен, пережил тяже‐
лейшую операцию на сердце почти в
полевых условиях госпиталя, не па‐
дал духом, перенеся огромное коли‐
чество страшных потрясений. Его
«Гробница Куперена» посвящена по‐
гибшим на войне друзьям, один из ко‐
торых – муж великой пианистки
Маргерит Лонг, она стала первой ис‐
полнительницей этой музыки. Если
до войны Морис Равель был настоя‐
щим французским франтом и щего‐
лял
роскошеством,
изысканным
стилем своего костюма и прически на
воскресных променадах, а в качестве
его манер и светскости речи ему не
было равных, то после войны, похо‐
ронив мать, он стал отшельником и
все прежние приоритеты стали для
него совершенно несущественными и
отвлекающими от главного – жела‐
ния творить пока есть силы…Это ве‐
ликий
дух.
Дух
Франции.

нее мною задуманных и проведенных!
Это огромная ответственность и
большие организационные задачи. Я
очень, очень рада, что исходя из наших
реальных возможностей, мы сделали
все, что смогли. Очень важно, что за
период подготовки и проведения это‐
го проекта все мы стали ближе и род‐
нее.
И
это
здорово!
Н.С. По сложившейся традиции, в за‐
ключении еще один вопрос. Какие
Ваши планы на будущее? Чего нам
ожидать? Чем вы нас удивите?
«О, сколько нам открытий чудных го‐
товит просвещенья свет…» Будем
ждать новых открытий! И они
произойдут. Только давайте стремить‐
ся к этому все вместе! И тогда новая
идея придет к нам обязательно!
Музыка, которая звучала в этот яркий,
насыщенный впечатлениями вечер
оставила неизгладимый след в серд‐
цах слушателей. Концерт прошел под
не стихающие овации публики. Это
было действительно увлекательное
путешествие по миру французской му‐
зыки разных эпох. Несмотря на
контрастные стили и направления, ме‐
лодии французских композиторов вос‐
принимаются так свежо, как будто они
принадлежат людям нашего времени.

Н.С. Что для Вас
значит Париж? Вы
там бывали? Если
да, то Ваши впечат‐
ления об этом го‐
роде?
Париж для меня –
это моя мечта. Я
очень хочу там по‐
бывать. И очень хо‐
чу,
чтобы
там
побывали
все
участники нашего
проекта! Для меня
это чудо, это загад‐
ка,
это
миф!
Н.С. Что лично Вам дал этот проект?
Этот проект не первый для меня. Но
особенный. Такого количества участ‐
ников еще не было ни в одном из ра‐

4

Заместитель директора по учебно‐
воспитательной работе ‐
Наталья Синченко;
Преподаватель ПЦК «Теория музыки» ‐
Анастасія Михайлова
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Новини рідного коледжу. Пам'ятні дати

ЕЛЕКТРОННІЙ ГАЗЕТІ “АRТ‐МОЗАЇКА” –
ДВА РОКИ
Електронній студентській газеті
“АRТ‐МОЗАЇКА” виповнилося два
роки. За цей невеличкий час від‐
булося багато важливих подій, які
висвітлювалися на сторінках ви‐
дання – новини, анонси заходів,
творчі замітки, критичні рецензії,
есе.
Становлення газети відбулося
наприкінці 2016 року – тоді на
основі студентської ініціативи
зібралася робоча група у складі
директора
Коледжу
Марини
Яворської, голови ПЦК “Загально‐
освітні та соціально‐гуманітарні
дисципліни” Ольги Булєкової, ви‐
кладачів ПЦК “Загальноосвітні та
соціально‐гуманітарні
дисци‐
пліни”
Наталії
Юрченко
та
Олексія Воронкіна, викладача
ПЦК “Теорія музики” Анастасії
Михайлової.
Було
багато
проблем,
які
потребували
вирішення – організаційні, техніч‐
ні, редакторські. Всі питання ре‐
тельно
обговорювалися
і
напрацьовувалися
варіанти
рішень – за короткий час кожен
член робочої групи взяв на себе
відповідальність за координуван‐
ня певного напрямку. Марина
Яворська та Наталія Сінченко по‐
чали модерувати тематичний
зміст випусків, головним редакто‐
ром газети було визначено сту‐
дента
Коледжу
Артема
Подзюбанчука.
Однак на шляху до виходу у
світ першого номеру було ще ба‐
гато проблем – дизайн, макету‐
вання, ... Так я став залучений до
цього складного творчого проце‐
су,
запропонував
програму
комп’ютерної верстки Scribus, роз‐
робив універсальний шаблон для
газети. Далі була кропітка праця –
навчання студентів роботі зі
Scribus, здійснення форматування,
допомога у художньому оформ‐
ленні та координування цих про‐
цесів. Перший випуск у чорновій
версії було підготовлено в сере‐
дині січня 2017 року, але потребу‐
валася ще коректорська правка
матеріалів. Цю задачу тоді на се‐

бе взяли Ольга Булєкова та На‐
талія
Юрченко.
25 січня 2017 року ART‐мозаїці
судилося зажити самостійним
життям. Перший випуск налічував
лише 7 сторінок, і хоча домінував
теоретично‐оглядовий матеріал –
це була титанічна робота. Пізніше
на шпальтах газети почали з’явля‐
тися ексклюзивні та оригінальні
публікації, серед яких: “Життя в
музиці” – Наталія Пасічник, “Мис‐
тецтво без меж” – Наталія Сін‐
ченко
та
Альона
Шуліка,
“Мирослав Скорик – життя на всі
100” – Вероніка Зінченко. Навколо
видання тепер гуртується ціла во‐
лонтерська
команда.
Артем
Подзюбанчук долучився до про‐
цесу технічної верстки. Анастасія
Михайлова запропонувала ввести
нову рубрику “Юний критик”, де
студенти під її керівництвом
оцінювали б теоретичні та прак‐
тичні проблеми музикознавства.
З’явилися й інші цікаві рубрики,
наприклад, “Наші традиції”, “Наша
гордість”, “Видатні митці”, “Пам’ят‐
ні дати”. Обсяг видання збільши‐
вся до 12 сторінок, а поточний
випуск досяг обсягу в 16
сторінок! Визнанням проведеної
роботи стали дві спец премії у
номінації “Газета”, які були вручені
делегації Коледжу в рамках уро‐
чистостей Міжнародного фести‐
валю‐конкурсу дитячо‐юнацької

журналісти‐
ки “Прес‐вес‐
на
на
Дніпрових
схилах”
у
Києві в 2018 і
2019 роках.
Натхненні
визнанням
ми і сьогодні
продовжуємо
працювати
над
поліпшенням змістовної якості ви‐
дання і залученням молоді до про‐
цесу оформлення випусків з
використанням засобів комп’ютер‐
ної графіки. Так, студенти першого
курсу на занятті з інформатики 21
травня 2019 року долучилися до
запропонованої мною ініціативи зі
створення логотипу газети “ART‐
МОЗАЇКА”. Всі роботи були вико‐
нані на високому рівні, а найкра‐
щий логотип – розробка Ніколетти
Ралік вже супроводжує цей випуск.
Хочеться
висловити
слова
вдячності всім, хто був, і є
причетний
до
творчої
діяльності
–
пише,
фотографує,
допомагає.
Адже головним у цій
діяльності є ЛЮДИ –
студенти та викладачі, без
яких електронного видання
просто б не існувало. Ми
продовжуємо шукати нові
ідеї
та
будемо
раді
креативним студентам та їх
пропозиціям.

З відомим журналістом Матвієм Ганапольським
на ХVII Міжнародному фестивалі‐конкурсі
Викладач ПЦК «Загальноосвітні
«Прес‐весна на Дніпрових схилах»
та соціально‐гуманітарні
(Pochayna Event Hall, 2019 рік)
дисципліни» ‐ Олексій Воронкін
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Як музиканти стали журналістами
або «Прес‐весна на Дніпрових схилах»

нерідко
називають
Журналістику
«четвертою владою», тому що преса
має величезний вплив на суспільство,
сприяє його повноцінному функціону‐
ванню. Головною метою журналістики
є об’єктивна інформація про все, що
відбувається у світі. Сьогодні в понят‐
тя «журналістика» входять різноманіт‐
ні
канали
масової
інформації:
друковане слово, телебачення, радіо,
Інтернет.
Журналістика
розшаро‐
вується на окремі професійні сфери,
де
необхідні
вузькоспеціалізовані
знання.
Головним об’єктом музичної жур‐
налістики виступає сучасний музич‐
ний процес, а сама діяльність
належить до прикладного музи‐
кознавства та має особливу музично‐
літературну спрямованість на «пошуки
істини» в різних напрямках музичної
справи.
Всім відомо, що музиканти – дуже
творчі та допитливі люди, які готові
постійно засвоювати нові знання, ро‐
звиватися та нести культуру в маси.
Можливість відчути себе в нової
якості та придбати сучасні навички
прикладного музикознавства дають
різні конкурси, фестивалі, тренінги. На
одному з таких нещодавно опинилися
студенти та викладачі Сєвєродонець‐
кого коледжу культури і мистецтв
імені
Сергія
Прокоф’єва.
З 17 по 19 травня в місті Київ пройшов
XVІІ Міжнародний фестиваль‐конкурс
дитячо‐юнацької журналістики «Прес‐
весна на Дніпрових схилах». Цей захід

проводиться вже 17 років й виховує
розвинене й духовно багате юне по‐
коління, здатне висловлювати власні
думки та мати стійку соціальну по‐
зицію. В цьому році участь приймали
делегації з дев’яти країн світу, серед
яких Франція, Нідерланди, Словаччи‐
на, Чехія, Польща, Білорусь та ін. На
першому заочному етапі розглядали‐
ся роботи за різними номінаціями:
«Журналістська робота», «Літератур‐
ний твір», «Радіо робота», «Газета»,
«Медіа‐проект»
тощо.
Від нашого навчального закладу в
номінацію «Газета» було відправлено
випуски «АRT‐мозаїки», де студенти
та педагоги висвітлюють сучасні події
музичного життя навчального закла‐
ду, міста та країни в цілому. Можна
пишатися результатами роботи ред‐
колегії та всіх, хто готував матеріали
для газети, тому що в цьому році
«АRT‐мозаїка» отримала Спецпремію
в номінації «Газета», а команда, в со‐
ставі студентів та керівників, здобула І
місце у квесті «Київ – центр Русі» та
сертифікат за кращу відеороботу!
Програма фестивалю‐конкурсу була
дуже насиченою, на другому (очному)
етапі учасників чекали виставки, пре‐
зентації,
вікторини,
воркшопи,
майстер‐класи, екскурсії, квест‐вояжі.
Учасники заходу від музичного коле‐
джу (студенти – Подзюбанчук А., Зін‐
ченко В., Зінченко М.; керівники –
А.Михайлова, О.Воронкін) плідно
працювали впродовж трьох кон‐
курсних днів, які проходили під тема‐
тичним гаслом: «Брендинг моєї
країни,
моєї
родини».
Урочиста церемонія нагородження
переможців конкурсної програми XVІІ
Міжнародного фестивалю‐конкурсу
дитячо‐юнацької журналістики «Прес‐
весна на Дніпрових схилах» відбулася
в перший день (17 травня) у Pochayna
Event Hall. На брифінгу виступив один
з організаторів фестивалю, Голова
національної
спілки
журналістів
України Сергій Томіленко. Музичними
та танцювальними номерами привіта‐
ли учасників «Прес‐весни на Дніпро‐
вих схилах» вихованці Київського
Палацу дітей та юнацтва і Talant
School Наталки Могилевської. В цей
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же день команди мали змогу відвідати
КНУКІМ, КІМу, КУ імені Бориса Грін‐
Національну
ченка,
УКРІНФОРМ,
Спілку журналістів України, а також
П’ятий
канал.
Другий день виявився не менш ціка‐
вим завдяки організаторам Фестивалю
(Міністерство освіти і науки України,
Департамент освіти і науки виконавчо‐
го органу КМДА, Київський Палац
дітей та юнацтва), які відправили учас‐
ників до дивовижного Парку «Київська
Русь». Це була справжнісінька подо‐
рож у часі в Древній Київ, де можна
було зануритися в атмосферу давнини.
В ході творчих конкурсів сєвєродо‐
нецькій команді вдалося взяти ін‐
терв’ю у головної людини цієї
реконструкції, кандидата історичних
наук, директора Парка «Київська Русь»,
Янченко В. За його словами, сенс
проекту такого Парку – це Київ X
століття в його оригінальному розмірі
та вигляді. Володимир Володимиро‐
вич також відмітив, що до найближчих
планів відноситься створення Деся‐
тинної церкви, яку побудував князь
Володимир після прийняття християн‐
ства, як державної релігії. Вперше в
Україні за всю історію реконструкції
середньовічних заходів, в Парку «Київ‐
ська Русь» проходив Чемпіонат світу
по середньовічному бою. Команда
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Сєвєродонецька разом з іншими ко‐
мандами та туристами з багатьох
країн світу із задоволенням спостері‐
гали поєдинки бійців у важких мета‐
левих
обладунках.
В останній день Фестивалю відбувся
ярмарок медіа ідей «Вільна преса –
вільна країна» з газетним та фото вер‐
нісажем, виставкою методичних ма‐
теріалів
з
медіаосвіти
та
презентаційною виставкою діяльності
молодіжних
організацій,
творчих
об’єднань та вишів. Дуже цікавим ви‐
явився майстер‐клас секретаря Націо‐
нальної спілки журналістів, викладача
кафедри журналістики Національного
університету «Острозька академія»
Голубєва В. на тему: «ЖурХак:
лайфхаки для роботи з інформацією».
Лектор дав кілька важливих порад
щодо того, як почати статтю, створи‐
ти вдалий заголовок, взяти інтев’ю та
ілюстрував свою доповідь яскравими
прикладами.
Підбиття підсумків Фестивалю прохо‐
дило в медіазалі КПДЮ, де свої наго‐
роди
отримали
переможці
спецпремій, квесту, нічної редакції
«ІнфоМания». Незважаючи на уро‐
чистість моменту та радісні почуття
після отримання нагород, учасники
відчували невеличкий смуток. На
жаль неймовірна феєрія спілкування,
подорожей та плідної дружньої праці
підходила до свого кінця і треба було
прощатися. Але всі казали один одно‐

му «до побачення», обмінювалися
номерами та сторінками в соцмере‐
жах.
Після Фестивалю стало зрозумілим,
що музиканти можуть все, навіть
стати журналістами! Насправді, без
музичної журналістики та критики,
сучасний музичний процес функціо‐
нує не в повній мірі, тому що дуже
важливо слідкувати за подіями в
мистецькому середовищі та ви‐
світлювати
актуальні
теми
й
проблеми музичного сьогодення.
Участь у творчих заходах, на зразок
XVІІ Міжнародного фестивалю‐кон‐
курсу дитячо‐юнацької журналісти‐
ки
«Прес‐весна
на
Дніпрових
схилах», допомагає залучити молодь
до соціальної активності в громадсь‐
кому, культурному, економічному
житті міста, держави, світу; вихова‐
ти інтелектуально розвинену й ду‐
ховно багату особистість. Нагороди
та відзнаки говорять про те, що в
Сєвєродонецькому коледжі культу‐
ри і мистецтв навчаються та працю‐
ють
талановиті студенти й
викладачі, які прагнуть долучитися
до сучасного медіапростору, й крім
занять безпосередньо професійними
справами знаходять час «тримати
руку на пульсі», слідкувати за нови‐
нами в світовому мистецькому жит‐
ті.
Викладач ПЦК «Теорія музики» ‐
А. Михайлова

З Катериною Кельбус ‐ ведучою програми «ЧАС НОВИН» на
першому українському інформаційному телеканалі «5 канал»
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НА ВСЮ
Киевскую Русь!
Парк «Киевская Русь», средневековая
атрибутика, деревянные постройки,
состязания воинов в ристалищах…
Для меня, человека, никогда не лю‐
бившего историю, вначале это пред‐
ставлялось
невероятно
скучной
экскурсией и я предвкушала абсо‐
лютно неинтересный день. Но как я
ошиблась!
Не без зами‐
нок, в виде за‐
державшегося
завтрака и опаз‐
дывающих ав‐
тобусов, мы все
же
добрались
до локации в 55
км от Киева. С
первых мгнове‐
ний на нас на‐
хлынула невероятная атмосфера,
кругом все выглядело очень аутен‐
тично. Сразу же привлекли внимание
огромные деревянные стены с баш‐
нями, частокол, люди в костюмах ста‐
рины, приближенные к оригиналам
средневековой
Руси!
Конечно же, как приличные журнали‐
сты, мы сделали множество краси‐
вейших фото и видео. Эффект «Вау!»
подкрепили зрелищные рыцарские
турниры в рамках Международного
чемпионата по средневековому бою,
на который прибыли участники из бо‐
лее 30 стран мира. Рыцари выглядели
очень внушительно – густые бороды,
у большинства длинные волосы, на‐
циональные костюмы, все были сна‐
ряжены тяжелыми доспехами и
мечами. К слову, у одного из них уда‐
лось взять интервью, в котором он
рассказал о своих тренировках и при‐
вязанности
к
этому
делу.
Очень эпично выглядело торже‐
ственное шествие воинов со знамена‐
ми и национальными гербами. Еще
более захватывающими оказались са‐
ми бои! Свежий воздух, огромная
толпа людей, где каждый болел за
своего рыцаря, атмосфера Средневе‐
ковья – все способствовало отлично‐
му настроению. С таким волевым
духом мы рванули в бой за первое
Продовження на сторінці 8
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НА ВСЮ
Киевскую Русь!
место в квесте «Киев – центр Руси».
Между болеющим народом, отдыха‐
ющими рыцарями, мощными ло‐
шадьми мы бегали на всех парах, при
этом даже пытались разгадывать
сложные головоломки, придуманные
организаторами. Кто бы мог поду‐
мать, что в такой суматохе мы
найдем новых друзей из Красного
Лимана Донецкой области, и вместе
с ними одержим победу. Как память
о нашей плодотворной работе оста‐
лась стенгазета. Ею занималась вся
наша команда, состоящая из восьми
студентов и трех преподавателей.
Для меня подтвердилась известная
мысль: «Общее дело объединяет».
Напоследок, перед отъездом из это‐
го прекрасного места, пока, опять же,
мы ожидали автобус, нам удалось
взять еще одно интервью уже у само‐
го директора парка. Он поведал о
строительстве его детища, будущем
расширении, желании воссоздать
древний Киев полностью. Также мы
услышали о костюмах, рекламе и
спонсорах, которых, по сути, нет и
еще
много
интересного…
Этот день, на мой взгляд, был самым
эмоциональным и запоминающимся
из всех. Посетив этот невероятный
Парк, мы перенеслись в эпоху Сред‐
невековья, обзавелись новыми при‐
ятными знакомствами. В общем,
впечатлений – на всю
Киевскую
Русь!

Студентка IV курсу Вікторія Зінченко

ДРУЖНЯ КОМАНДА –
це 99% успіху
Хотілося б поділитися з читачем
особистими враженнями від нашої
міні‐подорожі у світ журналістики.
Вони виключно гарні, тому що ми зі
студентами та чудовими викладача‐
ми – Михайловою А.О. та Ворон‐
кіним О. С. провели три насичені дні
в Києві, на фестивалі‐конкурсі «Прес‐
весна на Дніпрових схилах».
Насамперед хочу сказати, що мені
сподобалися люди. На цьому заході
дійсно було чому повчитися.
Ми змогли об’єднатися і стати ко‐
мандою тоді, коли це справді було
потрібно й спільними зусиллями
здобули перше місце! Такі заходи
допомагають зрозуміти, що тобі по‐
трібно робити для того, щоб вдоско‐
налюватися і покращувати свої
вміння. Також, завдяки таким проек‐
там ми знаходимо нові знайомства, а
молодь України має змогу об’єдна‐

тися й в подальшому спілкуватися та
разом працювати на благо всієї
країни.
Дуже сподобалася екскурсія і квест
в Парку «Київська Русь». Як і
більшість учасників, я ставився до‐
сить скептично щодо поїздки в цей
парк. Але, побачивши всю велич, яку
всього двом людям вдалося так
майстерно відтворити, я можу
впевнено сказати: «Це варто побачи‐
ти!». Лицарські бої – те, де ніколи не
був, та те, на що б ще раз подивився.
Для мене було прикладом спілку‐
вання в команді з Білорусі. Їх ко‐
мандна робота була на висоті. Я був
шокований коли люди зовсім різного
віку розуміли один одного майже
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без слів, привезли дуже багато тех‐
ніки й постійно займалися улюбле‐
ною
справою.

Всі учасники фестивалю дуже тала‐
новиті і по‐своєму особливі. Всі вони
прагнули одного – перемоги, та
впевнено йшли до неї. У кожного був
запал і мрія, і це справді заряджає.
Були люди, які, навіть не знаючи тебе,
були готові подати дружню руку до‐
помоги й вивести із скрутного стано‐
вища. Коли є спільна мета, ти
відчуваєш, що Україна дійсно
єдина, і ми, молодь, її бу‐
дуємо!
Дякую
директору
та
адміністрації нашого коледжу
за те, що дають змогу розви‐
вати себе в зовсім різних
напрямах та тримати високу
планку не тільки в музиці, а й
в інших видах мистецтва.
Також дуже хочу подякувати
нашим керівникам, які нас го‐
тували та направляли під час
змагань. Спасибі за командний дух,
бо це справді була командна робота!

Студент ІІІ курсу Михайло Зінченко
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Міжнародні традиції

ДО ДНЯ БЕЗПЕЧНОГО
ІНТЕРНЕТУ
Ми живемо в епоху активної ін‐
форматизації всіх сфер жит‐
тєдіяльності
суспільства
та
цифрових трансформацій. Активне
використання мобільних засобів і
мережі Інтернет передбачає певну
комп'ютерну
та
Інтернет‐
обізнаність
молоді.
Саме тому з ініціативи європей‐
ських організацій у 2004 році було
започатковано день безпечного Ін‐
тернету. Головним координатором
Дня безпечного Інтернету в світі є
некомерційна організація European
Safer Internet Network, яка скла‐
дається з національних центрів,
створених за участю Єврокомісії.
Цей день відзначається у кожен
другий вівторок лютого. Він має на
маті об’єднати зусилля зацікавле‐
них державних, громадських та
приватних сторін для підвищення
рівня знань молоді про Інтернет‐
етику, загрози Інтернет‐контенту,
більш відповідальне використання
мобільних та інформаційно‐ко‐
мунікаційних
технологій.
До дня безпечного Інтернету до‐
лучились понад 140 країн світу.
Щороку до його відзначення
приєднується все більше закладів
освіти. Наш Коледж не став ви‐
ключенням.
День безпечного Інтернету в цьо‐
му році проводився 5 лютого під

гаслом “Разом для найкращого
Інтернету”. Студенти нашого Ко‐
леджу долучились до міжнарод‐
ної традиції та взяли участь у
Всеукраїнському
відкритому
майстер‐класі
за
підтримки
Google Україна “Цифрові інстру‐
менти та можливості Google для
інформаційної безпеки” (5 люто‐
го 2019 року) та Всеукраїнському
конкурсі “Безпечний Інтернет”
від проекту “На Урок” (28 січня –
20
лютого
2019
року).
Під час Всеукраїнського онлайн
майстер‐класу студенти дізнали‐
ся про захищену роботу в брау‐
зері, використання облікового
запису, організацію опитувань за
допомогою інструментів Google.
Участь у Всеукраїнському кон‐
курсі
“Безпечний
Інтернет”
передбачала тестування. Однак
студенти мали працювати не з
типовими теоретичними завдан‐
нями, а опрацьовувати практичні
запитання, з якими стикаються
щодня
при
користуванні
комп'ютерною та мобільною тех‐
нікою.
Знання студентів Сєвєродонець‐
кого коледжу культури і мистец‐
тв імені Сергія Прокоф'єва були
високо оцінені – ми отримали
потужний показник із 32 відзнак:
•14 Дипломів І ступеня (Батуркі‐
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на Єлизавета, Борисов Олексій,
Бринза Валерій, Галухіна Катери‐
на, Зубішин Микита, Кісєльов Де‐
нис, Князь Всеволод, Кузнецова
Дар’я,
Пархоменко
Олексій,
Подзюбанчук Артем, Рибрун Лю‐
бов, Солодка Анастасія, Суворов
Іван,
Тягнієнко
Елеонора),
•5 Дипломів ІІ ступеня (Козачок
Єлізавета, Міненко Єлизавета,
Номіровський
Данило,
Ралік
Ніколетта, Решетняк Максим, Че‐
репенко
Наталія),
•6 Дипломів ІІІ ступеня (Борисен‐
ко Марина, Малахова Євгенія,
Мельник Єлизавета, Савенко Вік‐
торія,
Савосюк
Владислав,
Фірюлін
Ярослав),
•7 сертифікатів учасника (Білян‐
ська Олександра, Болдарєв Бо‐
гдан, Гріпіч Анна, Ломакіна
Катерина, Савченко Софія, Хар‐
шіладзе Лука, Юрченко Гри‐
горій).
Від імені Колективу Сєвєродо‐
нецького коледжу культури і ми‐
стецтв імені Сергія Прокоф'єва
хочу щиро подякувати усім
учасникам, а також привітати
студентів‐переможців і побажати
творчого натхнення, наполегли‐
вості та успіхів у справі навчання.
Викладач ПЦК «Загальноосвітні
та соціально‐гуманітарні
дисципліни» ‐ Олексій Воронкін
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«Земное притяжение»
Пауля Хиндемита
24 апреля в кабинете–музее имени Сергея Прокофьева состоялась
лекция выпускницы теоретического отдела Зинченко Виктории.
Лекция проводилась в рамках заседания клуба «Интеллектуал». Не
только «притягательное» название, но и желание познакомиться с
самобытным творчеством немецкого композитора, привлекло
слушателей разных отделов: фортепианного, струнно‐смычкового,
духового и, конечно же, теоретического. «Земное притяжение» Пауля
Хиндемита – именно так звучала тема мероприятия. Что же
подразумевала лектор под «Земным притяжением»? Предлагаем
вниманию
читателя
ключевые
тезисы
лекции.

Пауль Хиндемит – талантливый
немецкий композитор, один из
признанных классиков музыки
XXв. В своей композиторской дея‐
тельности Пауль Хиндемит был
невероятно самобытен. В его твор‐
честве можно встретить самые
различные жанры – симфонию или
оперу, музыку для эксперимен‐
тальных электронных инструмен‐
тов или пьесу для старинного
струнного ансамбля. В наследии
Хиндемита можно найти произве‐
дения для любого инструмента, к
примеру: Соната для контрабаса и
фортепиано; трио для геккельфо‐
на, альта и фортепиано; соната для
арфы.
Композитор был одним из немно‐
гих кто, мог исполнить почти все
партии в своих оркестровых пар‐
титурах, отсюда – твердо закре‐
пившееся
за
ним
амплуа
«всемузыканта». Разносторонним
был и его музыкальный язык, впи‐
тавший в себя разнообразные
течения XX в.: джазовая музыка,
например, “Регтайм” и “Шимми”,
экспрессионизм, неокрассицизм,
антиромантическая
декларация,
гротеск, пародийность, язвитель‐
ное осмеяние всяческой патетики
и оперного пафоса, как например,
опера «Новости дня», шумы и рит‐
мы большого города в фортепиан‐
ной сюите 1922. Одновременно
композитор постоянно устремлял‐

ся к истокам – к И. С. Баху, позже
– к И. Брамсу, М. Регеру и А Брук‐
неру.
Музыка композитора, за его
жизнь, претерпевала разную кри‐
тику. Разбежка была колоссальна
– от восторга до уничижающих
обвинений.
В гармонии Хиндемит ввел свои
новшества, однако не заходил
весьма далеко в отличие от Ар‐
нольда Шёнберга. Хиндемит ни‐
когда
не
покидал
области
тональной музыки, используя так
называемую “расширенную то‐
нальность”. Свои воззрения на во‐
просы
музыкальной
теории
композитор изложил в книге “Ру‐
ководство по композиции”.
Пауль Хиндемит – принципиаль‐
ный противник атональной музы‐
ки. Тональность – в русле
современных
композиторских
техник – является более обоб‐
щенной и порой ее носителем
становиться один звук, как в фу‐
гах Хиндемита. Он считал теорию
атональности современным за‐
блуждением: “Тональность есть
сила, подобная земному притяже‐
нию”,‐ говорил композитор. Да‐
лее мне хотелось бы подробнее
остановиться на полифонической
музыке Пауля Хиндемита и вме‐
сте с вами выяснить, действи‐
тельно ли тональность для
композитора важна?! А также по‐
чувствовать силу притяжения му‐
зыки композитора. Для этого, мы
углубимся в его полифонический
цикл Ludus tonalis, что в переводе
обозначает игра тональностей.
Сам композитор трактует этот
цикл как «тональные, контрапунк‐
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тические и пианистические упраж‐
нения».
В этом цикле Пауль отказывается
от традиционной ладовой систе‐
мы и интерпретирует мажор и ми‐
нор,
как
взаимопроникающие
элементы одного целого. В этом
методе он опирается на свойство
акустической близости звуков.
Также не выставляет знаки при
ключе, таким образом ведущее
значение придается тональному
центру. Между ними размещают‐
ся интерлюдии – всего их в цикле
одиннадцать.
Дополнительно
цикл обрамляют прелюдия и
постлюдия. Интересно отметить
тот факт, что последний номер
цикла, постлюдия, представляет
собой рокоход инверсии прелю‐
дии, таким образом, композитор
достигает эффекта перевернутой
страницы.
Тональные сферы в цикле «ludus
tonalis» наделяются особым смыс‐
лом. Тональность «до» у Хиндеми‐
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«Земное притяжение»
Пауля Хиндемита
та воплощает идеи вечности и
бесконечности. Вспомним до‐ма‐
жорную прелюдию Баха, где в
прозрачных гармонических пере‐
ливах представляется некое со‐
вершенство, гармония, рай на
земле.
По своему ощущению тонально‐
сти, эти композиторы были схо‐
жи. Тональные сферы «фа – диез»
и «до – диез» связываются с обра‐
зами
хрупкой
красоты.
Тональности «ми – бемоль» чаще
всего присуще минорное наклоне‐
ние, она у композитора ассоцииру‐
ется с печалью и меланхолией, это
настроение подчеркивается инто‐
нацией нисходящей секунды. Да‐
же если вспомнить композиторов,
которые обладают цветным слу‐
хом – Скрябина и Римского‐ Кор‐
сакова, можно увидеть, что ми
бемоль у них наделяется такими
же «красками». У Скрябина: сталь‐
ной цвет с металлическим блес‐
ком; у Римского – Корсакова:
темный, сумрачный, серо‐синева‐
тый. Прелюдия Баха из первого
тома подтверждает вышесказан‐
ное.
Говоря о тематизме, можно отме‐
тить следующее: темы четко
представляют образ, они емкие,
собранные, с четкой ритмической
энергией. Предпочтение отдает
реальным
ответам.
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Рассматривая и сравнивая два
цикла – И. С. Баха и П. Хиндеми‐
та написанные с промежутком в
два столетия, можно провести
ряд параллельных линий и найти
что‐то общее. К примеру, следу‐
ет отметить, что циклы состоят
из фуг, которые чередуются с
пьесами преимущественно нефу‐
гированного плана. Кроме этого,
циклы построены на сопоставле‐
нии контрастных образов, на‐
строений и жанровых сцен,
которые являются следствием
широких художественных обоб‐
щений, а именно ‐ эпохи музы‐
кального Барокко — у Баха и
поствагнеровкого направления в
развитии
западноевропейской
музыки — у Хиндемита.
Следует отметить, что фуги в
циклах размещены в порядке,
определяемом известными и ак‐
туальными для своего времени
принципами, которые вытекали
из композиторской практики. Бах
воспользовался системой хрома‐
тической равномерной темпера‐
ции (фуги идут в хроматическом
порядке), Хиндемит применил
систему акустического родства
звуков (фуги идут в порядке
уменьшения
акустического
родства тональностей к главной).
Завершая лекцию, хотелось бы
подвести итог. Что помогает
композитору стать известным?
Его неповторимая, самобытная
музыка. Нечто новое, неизведан‐
ное (как эксперименты Хиндеми‐
та в разных стилях ХХв), либо
новое дыхание старому, забыто‐
му, как в цикле «Ludus tonalis» Не‐
сомненно, Паулю Хиндемиту в
этом помогло новое трактование
тональности, некое их притяже‐
ние, говоря об этом можно еще
раз вспомнить его высказывание:
«Тональность есть сила, подобная
земному
притяжению».
Студентка IV курса ‐
Виктория Зинченко,
Руководитель –
Анастасия Михайлова
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Сольфеджіада
Кожного
року
студенти
Сєвєродоецького
коледжу
культури і мистецтв беруть
участь
у
Всеукраїнському
конкурсі «Сольфеджіада», який
проходить на базі Харківскього
музичного
училища
ім.Б.М.Лятошинського.
Цього разу змагання відбулися 19
квітня, а учасниками із нашого
начального
закладу
стали
студенти різних відділів других,
третіх
та
четвертих
курсів
(Вронова
Л.,
Скнаріна
А.,
Бондарчук І., Подзюбанчук А.,
Зінченко В., Метьолкіна К.).
«Сольфеджіада» ‐ це досить
складний конкурс, де учасники
повинні показати високий рівень
музичного
слуху,
пам’яті,
інтонування
та
вільне
орієнтування
у
двоголоссі.
Незважаючи на зайняті чи не
зайняті місця, будь‐яке творче
змагання – це можливість стати
більш досвідченим, вчитися один
у одного і ставити перед собою
нові задачі та перспективи.
Бажаємо студентам майбутніх
перемог, віри у себе, творчого
натхнення
та
професійного
зростання!

Викладач ПЦК «Теорія музики» ‐
Анастасія Михайлова
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Вітаємо переможців конкурсу
«Молода людина Луганщини»

12 лютого 2019 року у Лугансь‐
кому обласному академічному
українському музично‐драматич‐
ному театрі відбулася церемонія
нагородження переможців ХІ об‐
ласного конкурсу «Молода люди‐
на Луганщини – 2018». Кращих
фахівців відзначили в 17‐ти номі‐
націях.
У номінації «Відкриття року в га‐
лузі культури і мистецтва» пере‐
могу
здобула
Ганна
Володимирівна
Саган
,
заступник директора з культурно‐
мистецьких заходів Луганського
обласного Центру навчально‐ме‐
тодичної
роботи,
культурних
ініціатив і кіномистецтва, викладач
української мови і літератури
Сєвєродонецького
коледжу
культури і мистецтв імені Сергія
Прокоф’єва.
Ганна Володимирівна започаткува‐
ла культурно‐мистецьку акцію
«Сяйво таланту», фестиваль нової
української пісні та фестиваль па‐

тріотичної пісні, брала участь у
Міжнародних
науково‐практич‐
них конференціях. За її сприяння
було про‐
ведено
першу
масштабну
обласну
культурно‐
мистецьку
акцію
«Українсь‐
кий фор‐
мат». Ганна
має подяку
Міністер‐
ства
культури
України.
У номінації «Молодий освітянин
року» перемогу здобув Олексій
Сергійович Воронкін, викладач
фізики, математики, інформатики
коледжу
Сєвєродонецького
культури і мистецтв імені Сергія
Прокоф’єва, викладач‐методист,
кандидат педагогічних наук.
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Олексій Сергійович є учасником
62 наукових конференцій, педаго‐
гічних конкурсів і фестивалів, у то‐
му числі міжнародних. Значну
увагу приділяє використанню ін‐
формаційно‐комунікаційних тех‐
нологій в освіті. За його сприяння
кабінет інформатики коледжу бу‐
ло переведено на використання
вільного програмного забезпечен‐
ня. На волонтерських засадах ви‐
кладав у Міжнародній зеленій
школі, МДЦ "Артек", Центрі ро‐
звитку обдарованості "Унікум".
Має YouTube канал, де розміщує
навчальні відео. Професійні знання
та досвід педагогічної діяльності

Олексія Воронкіна відзначені 89
грамотами, подяками, дипломами,
сертифікатами та 1 медаллю.
Фрагмент випуску новин медіа‐
платформи НАШ, присвячений цій
події, доступний для перегляду за
адресою
h ps://youtu.be/0‐EP8fp57bo.
Вітаємо Олексія Воронкіна і Ганну
Саган, бажаємо нових здобутків і
перемог!

Колектив
Сєвєродонецького коледжу
культури і мистецтв
імені Сергія Прокоф’єва
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Підсумки заходу
“Краща STEM публікація – 2018”
14 березня 2019 року на базі
Київського Палацу дітей та юнац‐
тва відбулося підведення підсум‐
ків Всеукраїнського заходу “Краща
STEM‐публікація – 2018”. З віталь‐
ним словом до переможців звер‐
нулася
начальник
відділу
STEM‐освіти Інституту модер‐
нізації змісту освіти Патрикеєва
Олена
Олександрівна.
Конкурс проводиться другий рік
поспіль ДНУ “Інститут модер‐
нізації змісту освіти” спільно з ре‐
дакцією
фахового
науково‐
педагогічного журналу “Рідна
школа” з метою сприяння розвит‐
ку досліджень у галузі STEM‐
освіти; залучення молодих учених
і практиків до вивчення актуаль‐
них питань упровадження STEM‐
освіти в Україні; підтримки авторів,
які працюють за напрямами STEM‐
освіти та представлення ре‐
зультатів їхніх досліджень широкій
педагогічній
громадськості.
Статті для участі в конкурсі надхо‐
дили з різних куточків України. Те‐
матика публікацій охопила три
номінації: інноваційні методи, за‐
соби та форми організації STEM‐
навчання; науково‐методичне за‐
безпечення
та
організація
STEM‐навчання в контексті ре‐
алізації дидактичних принципів
Нової української школи; зміст і
напрями організації освітнього
процесу із запровадженням STEM‐
навчання.
“Журі було дуже прискіпливе,
тому переможці заслуговують на
вашу увагу, вітання та оплески” –
наголошує Олена Олександрівна.
Вітаючи викладача нашого Коле‐
джу Олексія Воронкіна з перемо‐
гою, Олена Патрикеєва вручила
йому Грамоту ДНУ “Інститут мо‐
дернізації змісту освіти” за високу
професійну майстерність, активну
участь у розвитку STEM‐освіти в
Україні та ІІ місце у номінації
“Зміст і напрями організації освіт‐
нього процесу із запровадженням
STEM‐навчання”.
Олексій Сергійович, вивчаючи

міжнародний досвід застосування
графічних калькуляторів у стан‐
дартизованих тестах з математи‐
ки SAT, PSAT/NMSQT, ACT, AP, IB,
Bagrut, звернув увагу у публікації
на доцільність їх використання в
закладах загальної середньої
освіти України, а також у складі
STEM‐лабораторій, що дозволить
інтегрувати заняття з математики,
фізики та інформатики. У той же
час вбачається, що масове впро‐
вадження такого підходу потре‐
буватиме докорінних змін як у
педагогічній діяльності, так і в
змісті
навчальних
програм.

Головний редактор,
студент ІІІ курсу ‐
Артем Подзюбанчук
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Заслужений
працівник культури
України

Указом Президента України від
06.03.2019 р. №58/2019 «Про
відзначення державними нагоро‐
дами України з нагоди Міжнарод‐
ного жіночого дня» за значний
особистий внесок у культурно‐
освітній розвиток Української дер‐
жави, багаторічну сумлінну працю
та високий професіоналізм ПАСІЧ‐
НИК Наталії Федорівні ‐ методи‐
стові обласного комунального
закладу "Сєвєродонецький ко‐
ледж культури і мистецтв імені
Сергія Прокоф’єва" присвоєно по‐
чесне
звання
"ЗАСЛУЖЕНИЙ
ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ".
Колектив, профспілкова ор‐
ганізація та студенти Коледжу щи‐
ро вітають Наталію Пасічник з
присвоєнням почесного звання, ба‐
жають міцного здоров’я, творчості,
натхнення, наснаги і нових цікавих
проектів!

Колектив Сєвєродонецького коледжу
культури та мистецтв
імені Сергія Прокоф’єва
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СВЯТКУЄМО
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КОЛЕДЖУ!
3 червня 2019 року Сєвєродо‐
нецький коледж культури і мис‐
тецтв імені Сергія Прокоф’єва
відзначив 53‐тій День свого наро‐
дження – вік уже солідний з точки
зору досвіду людини, але ще
порівняно молодий як для на‐
вчального
закладу.

Колектив одержав вітання від
випускниці минулих років – заслу‐
женого діяча мистецтв України,
директора коледжу Марини Явор‐
ської і майбутньої випускниці –
студентки І курсу Анастасії Солод‐
кої. Вони висловили свою шану
рідному навчальному закладу.

На святі були підведені підсум‐
ки конкурсу на кращу кімнату гур‐
тожитку і названі переможці
олімпіад та конкурсів із загально‐
освітніх дисциплін. Усі переможці
одержали премії від керівництва.
На заході прозвучали музичні
вітання від вокального ансамблю
ІІІ курсу ( худ. керівник Г. Крупкі‐
на) і хору вокального відділу ( худ.
керівник Ю.Бражнікова). В них
пролунали визнання та щира лю‐
бов до Alma mater! Всі, хто був
присутній на святкуванні Дня на‐
рождення коледжу, отримали
приємні враження, насолоджу‐
ючись спогадами та мріючи про
майбутне!

Пропонуємо абітурієнтам 2019
року поповнити нашу «сім’ю», від‐
чути могутню силу музичного
покликання та продовжити тра‐
диції славного навчального закла‐
ду
Луганщини.

Керівник школи педагогічної
практики при коледжі, методист,
заслужений працівник культури
України Наталія Пасічник також
привітала всіх присутніх зі святом,
подякувала учням школи педаго‐
гічної практики, які стали лауреа‐
тами міжнародних, всеукраїнських
та обласних конкурсів та вручила
свідоцтва про закінчення школи її
випускникам.

Практичний психолог ‐ Наталія Юрченко
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Фоторепортаж ‐ Наталія Кулакова
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ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ У
2018‐2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Всеукраїнський фестиваль‐конкурс
"Обдарована молодь"
Сєвєродонецьк
(6.04.2019)
Гран‐прі
Мішаний хор коледжу (І‐ІV курс)

IV Відкритий конкурс піаністів
"Прокоф’євські ігри"
Сєвєродонецьк
(17.04‐19.04.2019)
I місце
Штаба А. (ІV курс)

I місце
Заїка М. (ІV курс)
Смирнова С, Грибінюк І. (дует, ІV курс)
Смирнова С. (ІV курс)
Штаба А. (ІV курс)
Щербина М. (III курс)

ІІ місце
Дахно І. (ІІ курс)
Сизоненко О. (ІІІ курс)

ІІ місце
Ансамбль скрипалів
Апухтін М. (ІІ курс)
Батраков Д. (І курс)
Веслогузов І. (ІІІ курс)
Вокальний ансамбль «MIXED
VOICES» (ІІ‐ІІІ курс)
Воронова Л. (IIІ курс)
Ходаковська Є. (ІІІ курс)
Щербак О. (ІІІ курс)
Щербатих М. (ІІ курс)

ІV місце
Кулічкова А. (ІV курс)
Музиченко М. (ІІ курс)
Циганкова М. (ІІ курс)

ІІІ місце
Борисенко М. (І курс)
Герець Ю. (ІV курс)
Грибінюк І. (ІV курс)
Дахно І. (ІІ курс)
Ільїнова Є. (ІІІ курс)
Майстру А. (ІІ курс)
Музиченко М. (ІІ курс)
Непран П. (ІV курс)
Палагутіна К. (ІІІ курс)
Сисоєва П. (ІІ курс)
Фірюлін Я. (ІІІ курс)
Щербакова Анастасія (ІІ курс)

XXІІІ Всеукраїнський конкурс
«Провесінь», Кропивницький
ІI місце
Смирнова С. (IV курс)
Щербак О. (ІІІ курс)
ІІІ місце
Савосюк В. (І курс)

ІV місце
Гусев Г. (ІІІ курс)
Зінченко М. (ІІ курс)
Лукашова Е. (ІІІ курс)
Сизоненко О. (ІІІ курс)
Скнаріна А. (ІІ курс)
Соколов Я. (ІІІ курс)
VІІ Міжнародний конкурс виконавців
на народних інструментах
«Арт‐Домінанта»,
Харків
I місце
Смирнова С. (IV курс)

ІІІ місце
Новік Р. (ІІ курс)

Міжнародний фестиваль‐конкурс
"Мистецтво століття", Київ
(5.06.2019)
ІІІ місце
Кулічкова А. (ІV курс)

VIII Міжнародний конкурс молодих
трубачів та валторністів
ім.М.Старовецького, Тернопіль.
(01.10‐10.10.2018)
ІІ місце
Жур О. (II курс)

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з
інформатики серед студентів
закладів вищої освіти І‐ІІ р.а.,
Сєвєродонецьк (11.04.19)
ІІ місце
Подзюбанчук А. (ІІІ курс)

15

Всеукраїнський онлайн конкурс
“Безпечний Інтернет” від освітнього
проекту “На Урок”
(28.01.2019)
I місце
Батуркіна Є. (І курс)
Борисов О. (І курс)
Бринза В. (І курс)
Галухіна К. (І курс)
Зубішин М. (І курс)
Кісєльов Д. (І курс)
Князь В. (І курс)
Кузнецова Д. (І курс)
Пархоменко О. (І курс)
Подзюбанчук А. (ІІІ курс)
Рибрун Л. (І курс)
Солодка А. (І курс)
Суворов І. (І курс)
Тягнієнко Е. (І курс)
ІІ місце
Козачок Є. (І курс)
Міненко Є. (І курс)
Номіровський Д. (І курс)
Ралік Н. (І курс)
Решетняк М. (І курс)
Черепенко Н. (І курс)
ІІІ місце
Борисенко М. (І курс)
Малахова Є. (І курс)
Мельник Є. (І курс)
Савенко В. (І курс)
Савосюк В. (І курс)
Фірюлін Я. (І курс)

ХІХ Міжнародний конкурс з
української мови імені Петра Яцика
I місце
Мельник Є. (І курс)
Педь Є. (І курс)
ІІІ місце
Батуркіна Є. (І курс)

Всеукраїнський конкурс молодих
виконавців на мідних духових
інструментах «ПОЛТАВСЬКА ВЕСНА»
Полтава (28‐29.03.2019)
ІІ місце
Нога Р. (ІV курс)
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ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ У
2018‐2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
XІV Відкритий конкурс молодих
виконавців та композиторів
«Харківські асамблеї», Харків
І місце
Герець Ю. (IV курс)

17 міжнародний фестиваль‐конкурс
«Прес‐весна на Дніпрових схилах»,
Київ (17‐19.05.2019)
ІV місце (спецпремія)
Зінченко В. (IV курс)
Зінченко М. (ІІ курс)
Подзюбанчук А. (ІІІ курс)

ІI місце
Заїка М. (IV курс)
Нога Р. (IV курс)
Смирнова С. (IV курс)

«Prof. Dichler‐We bewerb
compe on» (26.07.18)
ІІ місце
Щербина М. (IIІ курс)

ІІІ місце
Грибінюк І. (IV курс)
Всеукраїнський юніорський конкурс
музично‐виконавської майстерності
імені Олега Тимошенка, Ніжин
(6‐8.05.2019)
І місце у номінації «Хорове
диригування»
Манчук І. (IІІ курс)
ІІ місце у номінації «Академічний
спів»
Манчук І. (IІІ курс)

Міжнародний конкурс‐фестиваль
«Сузір’я Святогір’я», Слов’янськ
(04.11.18)
І місце
Воронова Л. (IIІ курс)
Палагутіна К. (IIІ курс)

VII Міжнародний інструментальний
конкурс Євгена Станковича, Київ
(1.04‐8.04.2019)
І місце
Борисов О. (І курс)
Щербина М. (ІІІ курс)

Обласний відкритий фестиваль‐
конкурс патріотичної пісні,
Сєвєродонецьк (14.10.2018)
ІI місце
Вокальний ансамбль «MIXED
VOICES» (ІІ‐ІІІ курс)

ІІ місце
Зубішин М. (І курс)

Interna onal compe on «Euro vision
London Star» (09.11.18)
І місце
Щербина М. (IIІ курс)

ІІ місце
Подзюбанчук А. (IIІ курс)

Щиро вітаємо студентів‐пере‐
можців, бажаємо творчої наснаги,
удачі у вирішенні задач будь‐якої
складності та подальших успіхів!
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