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Зберігаючи 
дистанцію: 

навчання, 
музика та 
карантин

      П'ять тижнів карантину вже позаду. Раніше 
така  тотальна  самоізоляція  здалася  б  радше 
сюжетом фентезі роману, чимось нереальним, 
але  все  колись  буває  вперше.  На  жаль,  такі 
випробування дісталися нам у реальному часі. 
Увесь світ поринув в інтернет‐спілкування, і ми 
разом  з  ним  долаємо  всі  відстані,  навчаємо 
один  одного,  самовдосконалюємось.     

Ольга Міхалєва

Електронна освіта: 
10 правил на 
шляху до успіху
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Карантин 
навчанню 

не 
перешкода 

(Google 
клас 

викладачам
  на замітку)

Електронна освіта: 
10 правил на шляху 

до успіху

    У зв'язку з запроваджен‐
ням  у  закладах  освіти  ка‐
рантину  (запобігання 
поширенню  на  території 
України  коронавірусу 
COVID‐19)  доцільно 
перейти  на  дистанційне 
навчання.  Для  універси‐
тетів  це  не  є  суттєвою 
проблемою, оскільки вони 
ій  до  цього  використову‐
вали  системи  управління 
навчанням  LMS:  напри‐
клад, MOODLE. Тим закла‐
дам,  які  раніше  не 
використовували  такі  си‐
стеми (школи, коледжі, за‐
клади  профтехосвіти) 
дистанційний  процес 
зручно  побудувати  за  до‐
помогою  соціальних  ме‐
реж,  месенджерів  (Viber, 
Telegram) та сервісу Google 
Клас.
        Google  Клас  ‐  це  без‐
коштовний  сервіс  для    за‐
кладів  освіти  та 
некомерційних  ор‐
ганізацій.  Він  доступний 
усім, хто має пошту Google 
(Gmail).  При  наявності  під‐
ключення  до  Інтернету 
Клас  можна  відкрити  на 
комп'ютері  в  будь‐якому 
браузері  або  встановити 
додаток  на  будь‐який  з 
мобільних  пристроїв 
(смартфон,  планшет)  на 
базі  Android,  iOS  і  Chrome 
OS. 
    Зазвичай  використо‐
вується  наступна  модель 
роботи  викладача  і  сту‐
дентів  у  Класі:

1.  Викладач  створює  ма‐

Загальні 
відомості

теріал,  завдання  та/або  опитування.  Він  мо‐
же  призначити  завдання  одному,  декільком 
курсам  або  окремим  студентам.  Існує  мож‐
ливість встановити кінцевий термін подання 
робіт,  параметри  доступу  до  доданих  ма‐
теріалів, відстежувати статус виконання зав‐
дань,  додавати  коментарі  під  час  їх 
виконання.                 
2.  Студент  здає  роботу.  При  виконанні  він 
переглядає або редагує окремий файл, може 
прикріпляти  посилання,  файли,  зображення, 
відповідає  на  тести  тощо.           
3. Викладач оцінює роботу. Можна додавати 

до завдання примітки, ставити оцінки і повер‐
тати    роботу  студенту  із  відгуком.  Студент 
бачить  свою  оцінку  або  необхідність  до‐
опрацювання.

   Розпочати роботу в Класі дуже просто, для 
цього  слід: 
1. Зайти до поштової скриньки Gmail;         
2. Тиснемо кнопку Додатки, обираємо Google 
Клас;
3.  За  допомогою  «+»  створюємо  новий  клас;
4.  Робимо  його  опис;                               
5. За бажанням можемо змінити тему оформ‐
лення; 
6.  Кожному  класу  присвоюється  свій  код 
(uhnx525  ‐  як  приклад);               
7.  Цей  код  потрібно  передати  студентам, 
щоб вони за ним приєданилися до створено‐

го  класу.                                         
Є  можливість  запросити  сту‐
дентів  приєднатися  до  класу, 

вказавши  їх  e‐mail'и  у  відповід‐
ному  полі.     
8. Для  того, щоб додати  тема‐
тичні розділи, теоретичний ма‐
теріал,  відеоуроки,    завдання  й 
питання,  слід  перейти  на 
вкладку  завдання.  Тут  можемо 
додавати  й  завдання‐тести, 
створені  за  допомогою  Google 
форм  або  надавати  посилання 
на  завдання,  розроблені  в  ін‐
ших  ресурсах. 
9.  У календарі студенти бачать 
за  всіма  курсами  завдання  і 
терміни  їх  виконання,  що 
дозволяє  зазделегідь 
спланувати  свій  час.     
10. Щоб  зручно працювати на 
мобільних пристроях необхідно 
безкоштовно  встановити  дода‐
ток «Google Клас»    (з Play Мар‐
кет,  App  Store  або  Інтернет 
магазину  Chrome).   
     Таким чином освітній процес 
не  зупиняється,  а  натомість 
стає ближчим до сучасного по‐
коління  молоді.

Викладач ЦК «Загальноосвітні та 
соціально‐гуманітарні дисципліни», 

викладач‐методист, кандидат 
педагогічних наук ‐ 

Олексій Воронкін
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  ТОП‐5: 
Музична 
грамота 

в 
телефоні 

Електронна освіта: 
10 правил на шляху 

до успіху

      Додаток стане  у нагоді 
як  і  професіональним  му‐
зикантам  для  вдоскона‐
лення  музичного  слуху, 
так  і новачкам. У програмі 
доступно пояснюються ази 
музичної грамоти, які буде 
нескладно  засвоїти  почат‐
ківцям. Додаток побудова‐
ний  на  методі  Алена,  що 
розвиває  слух,  у  першу 
чергу,  відносно  тональ‐
ності.  Перед  кожною  но‐
вою  нотою  програма 
програє  акорди,  які  на‐
лаштовують  на  правиль‐
ний  лад.  В  результаті  ви 
розвиваєте  ще  й  свій  гар‐
монічний  слух.     

 Functional 
Ear Trainer

студентка І курсу ‐ 
Вероніка Ткачова

Vivace: Learn to 
read music

   У багатьох музикантів на по‐
рядку денному стоїть пробле‐
ма читання з листа. Для таких 
людей у нагоді  стане додаток 
Vivace:  Learn  to  read  music. 
Програма  являє  собою  трена‐
жер для пошуку нот на клавіа‐
турі.  Вона  розрахована,  у 
першу чергу, на тих, хто не во‐
лодіє  (або не достатньо  гарно 
володіє)  фортепіано,  але  вміє 
грати  на  інших  музичних  ін‐
струментах. Цей додаток доз‐
волить  швидко  зчитувати 
ноти  з  нотного  стану  та  від‐
творювати  їх на клавіатурі.       

Sight sing 
Melodies 
now 

       Ця програма допоможе 
вам  тренувати  навички 
співу  з  листа.  Додаток 
спрямований  на  вокалістів 
та  хормейстерів,  яким 
просто  необхідно  вміти 
швидко  читати  мелодію. 
Ви  можете  записати  ваш 
голос,  а  потім  прослухати 
й  порівняти  з  оригіналом. 
Особливо  корисною  про‐
грама  буде  тим,  хто  має 
проблеми  з  мелодичним 
слухом.   

Music theory 
helper

       Найкорисніший додаток для 
тих,  хто  хоче  тримати  у  голові 
основні  правила  музичної  гра‐
моти.  Теоретичні  моменти  в 
додатку  пояснені  досить  до‐
ступно. Програма об'єднує уро‐
ки  майже  з  всьому,  що  може 
знадобитися  у  сольфеджіо: 
акорди,  інтервали,  паузи,  гами 
тощо.       

Musical Dictation lite
    Для розвитку мелодичного слуху вам ста‐
не  у  нагоді  додаток  Musical  Dicta on  lite. 
Програма  побудована  на  складних  для 
сприйняття  "немузикантам"  інтервалах.  Ко‐
роткі,  але  досить  складні  в  плані  мелодики 
диктанти  покращать  гостроту  вашого  слуху 
та  інтонації.  Її  простий  інтерфейс  показує 
музичні  ноти  та  аудіоплеєр  з  елементами 
Play,  Pause  та  Stop.  Ви  можете  слухати, 
призупиняти або зупиняти мелодію  і робити 
необхідні  виправлення,  коли  захочете. 
Натискаючи  кнопку  Готово,  відображаються 
успіхи  та  помилки.  У  розділі  «Складність» 
можна  регулювати  ступінь  ускладнення 
мелодійних  диктів.                 
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  Як знайти 
ноти в один 

клік? 
Електронні 
бібліотеки 

в житті 
музиканта 

Електронна освіта: 
10 правил на шляху 

до успіху

студентка І курсу ‐ 
Ольга  Хабюк

     Кожен музикант хоч раз 
в  житті  стикався  з  такою 
проблемою,  як  пошук  нот 
в  Інтернеті.  На  перший 
погляд  пошук  партитур 
може  здаватися  чимось 
нереальним. Але це тільки 
так здається, адже є вели‐
ка  кількість  електронних 
нотних  бібліотек.  Такі  бі‐
бліотеки  мають  багато 
переваг  над  звичайними 
бібліотеками,  наприклад: 
•швидкий  пошук  твору,   
що займає всього декілька 
хвилин (у звичайній музич‐
ній  бібліотеці  цей  процес 
може зайняти декілька го‐
дин); 
•набагато  краща  якість 
нот, немає жодних написів, 
графічних  пояснень  над 
нотами  та  на  них; 
•та  найголовніше,  ти  не 
зможеш  загубити  ці  ноти, 
їх  завжди  можна    роздру‐
кувати.   
    Перша нотна бібліотека, 
про  яку  я  хочу  розповісти 
це  Нотна  бібліотека  «Ду‐
дарик». Цей проєкт  засно‐
вано  у  2010  році  завдяки 
співпраці  капели  «Дуда‐
рик»  та  Львівської  міської 
ради. Він дозволяє митцям 
безкоштовно отримати ве‐
летенський архів музичних 
творів. У бібліотеці можна 
знайти  будь‐які  ноти,  біо‐
графії  композиторів,  збір‐
ки  та  тексти  пісень.  Сам 
сайт  бібліотеки  є  дуже 
зручним  для  користуван‐
ня.  Пошук  нотних  творів 
виконується  за  такими 
критеріями,  по‐перше, 
українські  або  зарубіжні 
твори,  по‐друге,  за  століт‐
тям,  за  жанром  (інстру‐
ментальні,  акапельні, 
симфонічні,  ансамблеві, 
тощо),  а  також  колядки, 
щедрівки,  веснянки.  Ще 
можна знайти богослужін‐

ня  ‐  літургію,  акафіст,  церковні  пісні  тощо. 
Пошук  біографій,  збірників  та  текстів  пісень 
відбувається  за  абеткою.  Матеріал  заванта‐
жується у pdf‐форматі. Ця онлайн бібліотека 
буде  цікавою  для  всіх  музикантів,  особливо 
для  хорового  відділу.                   
         Нотна бібліотека «Фортепіано». Вже з на‐
зви можна зрозуміти, що вона в перше чергу 
орієнтована  на  піаністів.  На  сайті  відсутній 
пошук  за  назвою  та  жанром,  але  можна 
знайти  необхідні  п'єси  за  автором.  Компози‐
тора слід шукати в алфавітній абетці за таки‐

ми  опціями:  «зарубіжні  автори»,  «російські  й 
радянські  автори».  Далі  йдуть  «етюди  та 
вправи», але  їх також можна відсортувати за 
автором.  Окремо  йдуть  п'єси  для  2‐х  фор‐
тепіано  у  4  руки,  а  також  вокальні  твори  й 
ноти для арфи. Бібліотека корисна, але через 
незручний  пошук,  гірша  за  того  ж  «Дудари‐
ка».
         На  черзі моя  улюблена нотна бібліотека 
«Musicnotes»,  якою  я  сама  користуюся 
декілька  років.  У  цій  бібліотеці  постійно 
оновлюються партитури, вона вражає своїми 
обсягами,  адже  охоплює  ноти  від  класичної 
музики  до  музики  з  ігор  та  мультфільмів. 
Сайт  бібліотеки  є  максимально  зручним  – 
дозволяє  знайти  ноти  не  тільки  за жанром  і 
автором, як в інших бібліотеках, але й за му‐
зичним  інструментом.  Ця  бібліотека  підхо‐
дить  усім  музикантам  ‐  від  піаністів  до 
духових  та  ударних  інструментів.  Пошук 

працює  за:                     
•видом  музичного  твору  (во‐
калізи,  етюди,  сонати,  вальси); 
•жанром  (класична  музика, 
джаз,  сучасна музика,  музика  з 
фільмів,  мультфільмів, 
комп'ютерних  ігор,  навіть  ко‐
лискові  пісні);             
•прізвищем  композитора;            ;
•назвою  твору.                     
        Ще  на  цьому  сайті  можна 
відшукати  навчальні  курси  для 
музикантів,  наприклад,  тут  є 
курси  гри  на  гітарі,  розвитку 
музичного  слуху  та  уроки  гри 
на  фортепіано. 
Усі  файли  є  абсолютно  без‐
коштовними  та  надаються  у 
pdf‐форматі. Як на мене, це од‐
на  з  найкращих  нотних  бібліо‐
тек
        Далі  зупинимося  на  нотній 
бібліотеці  «Domracheev»  Ця 
бібліотека  ідеально  підходить 
домристам.  Також  це  один  з 
небагатьох  сайтів,  який 
дозволяє  читачу  самостійно 
розмістити  партитури,  які  на 
ньому  ще  відсутні.  Мені 
здається,  це  великий  плюс, 
адже  бібліотека  поповнюється 
постійно  та  колективно.  Сайт 
бібліотеки  є  зручним,  має 
корисні посилання на інші нотні 
архіви та інформаційні сторінки. 
Пошук  нот  відбувається  за 
абеткою,  має  ноти  для  4‐х 
струнної та 3‐х струнної домри. 
Окремо є ноти для дуету домр 
з  гітарою,  баяном,  домрові 
ансамблі.  Ще  тут  присутня 
методична  література,  що 
налічує  три  розділи  –  «про 
домру»,  «народні  інструменти» 
та  «корисні  книжки».  Нотна 
база  неперервно  поповнюється 
новими  творами  та  цікавою 
інформацією. 

h p://sevmuz.lg.ua №2 (11) •  22 червня 2020 art-МОЗАЇКА

http://www.library.dudaryk.ua/
http://www.piano.ru/library.html
https://musicnotes.info/
https://domracheev.ru/
http://sevmuz.lg.ua/


6

Grimes: 
злети 

й
 падіння 

Космічний диптих

        Граймс  –  співачка,  чий 
голос називають ефірним  і 
навіть  космічним,  а  пісні  – 
музикою майбутнього. Не‐
типове  поєднання  бездо‐
ганного сопрано й тонкого 
смаку,  різних  стилів  і 
напрямів  роблять  її 
унікальним  явищем  у  су‐
часному шоу‐бізнесі.       
    Справжнє ім’я співачки – 
Клер  Еліс  Буше.  Вона  на‐
родилась  і  виросла  у 
Ванкувері,  початком  її  ви‐
датної  біографії  став  1988 
рік.  У  Клер  французькі  та 
українські корені, чим вона 
дуже  пишається.  У  ди‐
тинстві  вихованням  май‐
бутньої  співачки  займа‐ 
лися  інтелігентні  батьки. 
Мати  працювала  прокуро‐
ром,  а  батько  просував 
біотехнології  й  вивчав 
творчість  світових  кла‐
сиків.  Бабуся  співачки  за 
материнською  лінією 
українка.  За  словами  дів‐
чини,    бабуся  розмовляла 
виключно  російською  й 
навчила  її мови та прище‐
пила любов до Достоєвсь‐
кого,  Булгакова,  Ахмато‐ 
вої, Тарковського. У Ванку‐
вері Клер  закінчила росій‐
ськомовну школу,  а  також 
11  років  займалася  бале‐
том.  У  2006  році  вона 
вступила  до  найстарішого 
навчального закладу Кана‐
ди – Університету McGill в 
Монреалі.  Наука  завжди 
цікавила дівчину так само, 
як  образотворче  мистец‐
тво  й  література.  Вона 
довго  сумнівалася,  чому 
присвятити  своє  життя  і, 
нарешті, обрала факультет 
нейробіології. 
    У студентські роки Клер 
Буше захопилася музикою. 
З 2007 року вона стала ви‐
ступати  в  клубах Монреа‐
ля  як  DJ  Grimes, 

поєднуючи хіп‐хоп, рок й електроніку. Експе‐
риментуючи  з  різними  стилями,  майбутня 
співачка  знайшла  своє  унікальне  звучання. 
Разом з іншими музикантами вона влаштову‐
вала  перфоманси  на  покинутій  текстильній 
фабриці  та  записала  дві  авторські  пісні,  що 
увійшли  до  збірки  канадської  електронної 
музики.  Так  почалася  її  співоча  кар’єра.
        Згодом  вона  не  раз  натякала  на  своє 
українське  коріння  у  своїй  творчості,  а  в  од‐
ному  інтерв’ю  заявила,  що  її  улюбленою 
стравою  є  борщ.  Наприклад,  епіграфом  до 

альбому «Visions» стали рядки Анни Ахмато‐
вої  (це  одна  з  улюблених  поетес  співачки): 
«Але я попереджаю вас, що я живу  в остан‐
ній раз». На концертах Граймс співає російсь‐
кою покладений на музику вірш Олександра 
Пушкіна  «Я  вас  кохав»  та  пісню  Янки 
Дягілєвої  «Я повторюю 10 разів знову й зно‐
ву».
        Надихнувшись  книгою  Френка  Геберта 
«Дюна»  та  творами  інших  фантастів,  у  2010 
році  Клер  Буше  випустила  два  альбоми  під 
заснованим нею лейблом «Arbutus Records».   
«Geidi Primes» «Halfaxa» не принесли співачці 
популярність, але привернули до неї увагу ін‐
ших  виконавців  і  музичних  критиків,  які 
відзначили самобутність Граймс, її чистий го‐
лос  й  артистизм.  Через  рік  вона  покинула 
університет,  оскільки  музика  займала  весь 
час. Навесні цього ж року Граймс вирушила в 
турне Північною Америкою разом  з шведсь‐
кою інді‐виконавицею Люкке Лі, а пізніше за‐
писала  кілька  пісень  з  молодим  канадським 
музикантом‐авангардистом  Крісом  д’Еон, 
відомим як d`Eon. Її третій студійний альбом 
«Visions» з синглами «Genesis» і «Oblivion» от‐
римали  широке  визнання  критиків.  Він  став 
найбільш вражаючим альбомом року за вер‐

сією  The  New  Yourk  Times. 
Співачка очолила список найці‐
кавіших  виконавців  за  версією 
журналу New Musical Express. У 
2013  Граймс  отримала  Webby 
Award  у  номінації  «Артист  ро‐
ку».  Згодом  співачка  написала 
трек Go для Ріанни, проте вона 
від  нього  відмовилася.  Це  не 
зламало  Граймс.  Завдяки 
визнанню  диска  «Visions»  вона 
стала  флагманом  електронної 
музики. Вершиною успіху стало 
підкорення  іноземних  хіт‐па‐
радів:  перші  рядки  в  рейтингу 
американського  чарту  Billboard, 
перемога  в  категоріях  «Найкра‐
ща  незалежна  платівка»  та 
«Краща  іноземна  виконавиця  в 
стилі  альтернатива  й  інді‐поп». 
Кінець  другого  десятиліття  ХХІ 
століття  ознаменувався  для 
співачки  новими  звершеннями: 
спільним  відеопроектом  з  аме‐
риканкою Nana та саундтреком 
до  фільму  «Загін  самогубців».
         Творчість виконавиці  знахо‐
диться  під  впливом  японського 
аніме, манги, коміксів, таких ху‐
дожників,  як  Чарльз  Бернс  і 
Деніел  Клоус.  Граймс  вміє  ма‐
лювати, часто сама бере участь 
в  оформленні  своїх  альбомів.  Її 
люблять  дизайнери.  Вона  була 
музою  креативного  директора 
Louis Vui on Ніколя Жеск’єра  й 
обличчям  його  модного  дому, 
знялася  в  рекламній  компанії 
парфумів  Stella  McCartney,  ча‐
стенько  з’являється  на  вечірках 
Chanel,  взяла  участь  у  зйомці 
лукбуку  Rodarte.  Її  пісні  стоять 
на повторі в музичному програ‐
вачі  Донателли  Версаче. 
        У  2018  році  співачка  від‐
повіла  на  один  із  твітів  бізне‐
смена  Ілона  Маска.  Дівчина 
просто прокоментувала вдалий 
жарт мільярдера. Після цього в 
них почалося листування,  і  вже 
того  ж  року  закохані  з’явилися 
на  церемонії  Met  Gala  разом. 
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майбутнє 
сьогодення

Космічний диптих

      Ілон  Маск  –  людина 
майбутнього.  Він  творець 
цілого  ряду  компаній,  що 
змінили  світ:  від  PayPal  і 
Tesla Motors до SpaceX. Це 
людина,  яка  творить  інно‐
вації,  робить  переворот, 
революцію,  досягає  по‐
ставленої  мети,  незважа‐
ючи ні на що. Маск обіцяв 
людству  екологічно  чисті 
автомобілі  й  можливість 
літати  в  космос  так  само 
просто,  як  у  відпустку  на 
морське  узбережжя.  Він 
здається простим і відкри‐
тим,  але,  між  тим,  у  його 
житті криється безліч вра‐
жаючих  таємниць!           
      Майбутній винахідник і 
бізнесмен  народився  у 
Південній Африці, але свої 
мільйони  заробив  у  США. 
За його власними спогада‐
ми,  у  підлітковому  віці  він 
був  типовим  ботаніком  та 
не міг  відірватися  від  кни‐
жок.  Особливу  увагу  Ілон 
приділяв  науковій  літера‐
турі.  Великий  вплив  на 
нього  мав  цикл  науково‐
фантастичних  романів 
«Фундація»  (Founda on)  і 
погляди Айзека Азімова на 
освоєння  космічного  про‐
стору як розвиток (і збере‐
ження)  людського  буття. 
Коли  Ілону  було  десять 
років,  йому  подарували 
перший  комп'ютер.  Юний 
геній швидко освоїв про‐

грамування, і вже в дванадцять років написав 
свою першу програму — комп'ютерну гру під 
назвою Blastar,  яку  продав  за  500  доларів.  У 
сімнадцятирічному  віці  Ілон  мігрував  до  Ка‐
нади,  а  звідти  перебрався  до США,  де  всту‐
пив  в  університет  Пенсільванії  для  вивчення 
фізики  та  бізнесу.         
      У 1995 році Ілон разом з братом засновує 
свою першу компанію Zip2, яка спеціалізуєть‐
ся  на  створенні  програмного  забезпечення 
для новинних компаній. У 1999 році вона бу‐
ла  придбана  Compaq  (нині  ‐  підрозділом 

Hewle ‐Packard)  за  307  млн  доларів.  Маск 
отримав  $22  млн.  Незважаючи  на  те,  що  в 
свої 28 років він став мільйонером,  Ілон вва‐
жав, що все ще не досяг успіху. Його метою 
було  змінювати  світ.  Тож  майже  без  відпо‐
чинку,  він  засновує  нову  компанію.
          Маск уже тоді розумів, що інтернет без‐
поворотно  змінює  світ.  Однією  з  перших 
проблем,  яку  можна  вирішити  з  допомогою 
інтернету, була сфера фінансів. Люди все ще 
користувалися  чековими  книжками  для  об‐
міну  валютою.  Ідеєю Маска  було  перенести 
процес  оплати  послуг  та  обміну  грошима  в 
глобальну  ме‐
режу.  Так  з’я‐
вився  перший 
в  світі  інтер‐
нет‐банк 
X.com,  ство‐
рювалася 
PayPal.  Пара‐
лельно  над 
власним 
платіжним 
сервісом 
працювала 
eBay. Але П'єр 

Омідьяр,  засновник  корпорації, 
зрозумів,  що  досягти  популяр‐
ності  сервісу  Ілона  Маска  вже 
неможливо.  Отож,  систему 
продали  eBay,  а  Маск  отримав 
160  млн  доларів. 
     За ці гроші він міг би купити 
собі  острів  і  жити  на  ньому  до 
кінця життя. Але це його не ці‐
кавило:  занадто  нудно.  А  от 
перевернути ще  пару  індустрій 
‐ це запросто!  Ілона завжди ва‐
бив  космос  і  в  нього  є  доволі 
амбіційні  плани  колонізувати 
Марс.  Бізнесмен  зізнається:  «Я 
був  зачарований  перспективою 
колонізації Марса і став заснов‐
ником проекту Mars Oasis. Мета 
‐  створити на цій  планеті  авто‐
матизовані парники, які в могли 
б стати інкубатором для екоси‐
стеми. І все було добре, якби не 
величезна  ціна  доставки  пар‐
ників на Марс. Я навіть спробу‐
вав  купити  ракети  в  Росії  і  вів 
переговори  з  російськими  чи‐
новниками, але друзі пояснили: 
ця  угода  тхне  криміналом.  І  я 
подумав: стоп, а чому б мені не 
створити  свою  ракету?».
      Так з’явилася на світ SpaceX ‐ 
перша  в  світі  компанія,  яка 
здійснює  приватні  польоти  в 
космос. Мало хто вірив, що во‐
на  зможе  конкурувати  з  дер‐
жавними  космодромами.  Як 
наслідок, ніхто не хотів інвесту‐
вати гроші. Тоді Ілон робить ду‐
же  ризикований  крок.  Він 
вирішив:  якщо  ніхто  на  планеті 

 Ілон 
     Маск:  

Продовження на сторінці 7
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не  вважає  цей  проект  фінансово 
успішним,  він  сам  вкладе  більше 
100 млн доларів  у  його розвиток. 
Після  цього  SpaceX  починає 
проектування  власних  ракет 
Falcon‐1. Маск вбачав дві пробле‐
ми:  ракети  не  покращувались  з 
60‐х  років,  а  запуск  нечувано  до‐
рогий.  Тобто фішка не  в  тому,  як   
вийти на  орбіту,  а  в  тому,  як  зро‐
бити  це  дешево.  Цікавий  факт: 
якщо  запитати  Ілона,  де  він  на‐
вчився  ракетної  фізики,  у  від‐
повідь ви почуєте: «Я читав багато 
книг». Перші  три  запуски  закінчи‐
лися  провалом.  У  компанії  Маска 
вже не було грошей,  і  він сам був 
по  вуха  в  боргах.  Уже  наступного 
дня після невдалого третьої спро‐
би  бізнесмен  прийшов  і  сказав, 
що  знає  в  чому  була  проблема  і 
він  знайшов  гроші  на  ще  один 
запуск ракети. Запитайте себе: як‐
би  ви  запускали  свій  власний 
проект,  змогли  б  піднятися  вчет‐
верте,  після  трьох  невдач?  Саме 
ця риса  відрізняє успішних людей 
від  звичайних.  Вони  готові  жерт‐
вувати всім, вкладати власні гроші 
і  сили  тільки  для  того,  щоб  три‐
мати  свою  справу  на  плаву.
          Четвертий,  нарешті  успішний 
запуск  приніс  SpaceX  мільярдний 
контракт  від  NASA  і  величезну 
кількість  вливань  від  інвесторів. 
Компанія  була  врятована,  але  чи 
було це дивом? Навряд чи. Швид‐
ше,  допомогла  впертість  Маска  і 
його  віра  в  те,  що  вони  все  роб‐
лять  правильно.  Особливістю  ра‐
кети  SpaceX  є  те,  що  вона  може 
бути повторно  використана,  адже 
сідає вертикально, а не просто па‐
дає  в  океан.             

          І  ось  30  травня  2020  року 
SpaceX  написала  нову  історію.  З 
мису  Канаверал  стартував  Crew 
Dragon,  у  якому  Даг  Херлі  й  Боб 
Бенкен вирушили до МКС. Астро‐
навти  успішно  прибули  на  місце 
призначення. Боб і Даг – найкращі 
друзі.  Вони  вперше  працювали 
разом. «Ми стали близькими дру‐
зями  з  тих  пір,  як  почали  працю‐
вати  космонавтами  майже  20 
років тому», ‐ розповів Херлі й до‐
повнив:  «Мені  пощастило  по‐
летіти  з  своїм  кращим  другом.  Я 
думаю, багато людей про це мрія‐
ли». Це – не просто перший само‐
стійний  політ  американців  за 
останні 9 років. Це перший у світі 
приватний  запуск  ракети.           

      Через два місяці почнуться ре‐
гулярні польоти на базі SpaceX, які 
дозволять швидше  міняти  екіпаж 
на станції. Майбутнє за освоєнням 
космосу не державним,  а  приват‐
ним.  Точно  з’явиться  більше 
компаній, готових транспортувати 
астронавтів  у  відкритий  космос. 
Досліджувати  його  будуть  усі  – 
від  малих  приватних  фірм  до  ве‐
ликих державних корпорацій. Мо‐
нополія МКС на вивчення космосу 
закінчиться.  Для  бізнесу  відкри‐
ються раніше  закриті  космічні ла‐
бораторії. А це ‐ не тільки питання 
виникнення  світу,  еволюції  та  ін‐
шого. Це в першу чергу практично 
невичерпні  ресурси,  нові  можли‐
вості  й  відкриття  в  різних  сферах 
–  від  зв’язку  до  енергетики.  Ну,  і 
найголовніше  ‐    це  поява  такого 
явища,  як  космічний  туризм.  Те, 
про що нещодавно тільки мріяли, 
стає  реальністю. Ті, хто вже купи‐

ли  квиток  (тепер  точно  не  в  один 
кінець),  зможуть  дістатися  до  на‐
вколоземних  станцій,  а  в  по‐
дальшому ‐ до Місяця й до Марса.
  

             Ще раніше, у 2003 інженери‐
підприємці  Мартін  Еберхард  і 
Марк  Теппенінг  створили  Tesla 
Motors. Компанія з самого початку 
позиціонувала  себе  як  першого 
серійного  виробника  електро‐
мобілів. У 2004 році Маск інвесту‐
вав  у  Tesla  і  очолив  раду 
директорів.  Наше  сучасне  уявлен‐
ня  про  електромобілі  ми  маємо 
завдяки  Tesla  і  Ілону  Маску.  Він 
зробив революцію не тільки в тех‐
нічному  плані,  а  й  у  соціальному. 
Це й не дивина, адже Tesla почина‐
ла  свою  справу,  коли  електро‐
мобілі  сприймали  як  іграшку. 
Амбіції  і бажання такої людини як 
Ілон  Маск,  зробили  революцію,  в 
першу  чергу,  нашого  бачення  і 
свідомості.
      Паралельно у Маска з’являєть‐
ся ще одна глобальна  і доволі ам‐
біційна  ідея  ‐  відмова людства від 
горючого  топлива.  В  результаті  в 

2006  році  з’являється  SolarCity  ‐ 
проект,  який  займається  виготов‐
лення  сонячних  панелей.  Не  див‐
лячись на  те, що компанія працює 
у збиток,  Ілон не перестає підтри‐
мувати  її.  Хоча  й  не  дивно,  адже 
сонячна  енергетика  розвивається. 
Уявіть,  які  величезні  будуть  при‐

Космічний диптих
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бутки, коли через років 10 на даху 
вашого  будинку  будуть  такі  па‐
нелі,  а  SolarCity  буде мати  значну 
перевагу в цій сфері,  і на додачу ‐ 
усі  дахи  світу.           

              Одним з останніх проектів 
Маска  є  транспортна  система 
майбутнього  HyperLoop.  Вона 
представляє  собою  величезного 
діаметру трубу, в середині якої на 
надзвуковій швидкості  курсувати‐
муть  капсули  з  пасажирами  чи 
вантажем.  HyperLoop  працювати‐
ме  від  сонячних  батарей,  розта‐
шованих на поверхні транспортної 
системи.  Маск  проводить  політи‐
ку  відкритих  патентів,  усі  спе‐
цифікації  проекту  знаходяться  у 
відкритому  доступі.  Перший  по‐
вномасштабний  HyperLoop  пла‐
нується  запустити  між 
Лос‐Анжелесом  і  Сан‐Франциско. 
Це дозволить долати відстань між 
цими містами у 563 км за півгоди‐
ни. Для прикладу, якщо б таке ди‐
во з’явилося в Україні, то подорож 
з Києва до Львова займала би пів‐
години,  а  до  Харкова,  Одеси  чи 
Дніпропетровська  ‐ 20‐25 хвилин.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Космічні польоти, комп’ютер‐
ні  програми  та  сучасні  проекти  – 
не  єдине,  чим  захоплюється 
мільярдер.  Нещодавно  він  випу‐

стив  свій  перший  трек  у  жанрі 
електронної  танцювальної  музи‐
ки, для  якого  сам написав  слова  і 
виконав  вокальну  партію.    Свій 
дебютний твір Ілон Маск записав і 
розмістив у Twi er. Don’t Doubt ur 
Vibe  опубліковано  на  онлайн‐
платформі  Soundcloud.  На  своїй 
сторінці засновник Tesla й  SpaceX 
показав фотографії зі студії звуко‐
запису. 
 

     Раніше підприємець уже робив 
кроки у музиці. У квітні 2019 року 
він записав реп‐композицію. У піс‐
ні  RIP Harambe Маск  зізнався, що 
часто думає  про  горилу Харамбе, 
застрелену  28  травня  2016  року 
працівниками зоопарку в Цинцин‐
наті.  Причина  вбивства  горили  ‐ 
загроза  для  життя  чотирирічного 
хлопчика,  що  потрапив  у  вольєр. 
Ілону  Маску  навіть  стали  надхо‐
дити  пропозиції  про  співпрацю,  а 
підписники  назвали  його  першим 
діджеєм  на  Марсі.         
          Ілон Маск хоче  змінити світ,  і 
більше того,  він  вже його  змінює! 
Просто все, що має, він вкладає в 
дослідження  й  розробки.  Просто 
встає  на  світанку  кожен  день,  а 
лягає  пізно  вночі,  не  бере  від‐
пустку,  а  просто  вкладає  кожен 
грам  своєї  енергії  у  те,  що  для 
нього  важливо.  Усе  це  для  того, 
щоб  зробити  світ  кращим!
         Керівник Tesla  і SpaceX не лю‐

бить  говорити  про  своє  особисте 
життя,  але  одного  разу  він  зізнав‐
ся:  «Якщо  я  не  закоханий,  якщо  я 
не  в  довгострокових  стосунках,  я 
нещасливий.  Я  ніколи  не  буду 
щасливий без коханої». Зараз його 
обраницею  є  канадська  співачка 
Клер  Буше,  більше  відома  як 
Граймс. 
Нещодавно,  4  травня,  у  пари 
народився  первісток.  Ім'я  дитини 
також  відображає  незвичайний 
підхід батьків ‐ «X Æ A‐12». Граймс 
пояснила, що X  ‐  невідома  змінна, 
Æ  ‐  ельфійське  написання 
абревіатури  AI  (любов  і/або 
штучний  інтелект).  А‐12  ‐ 
улюблений  літак  Ілона  Маска, 
розвідник  Lockheed  A‐12.  Утім, 
виявилося,  що  в  штаті  Каліфорнія 
таке ім'я незаконне, оскільки має в 
написанні кілька символів, які не є 
англійськими  літерами  ‐  Æ,  1  і  2.
Це  змусило  пару  трохи  змінити 
своє  рішення.  Замість  12  вони 
поставили  римське  позначення 
числа  ‐  XII.  З  приводу  вимови 
унікального  імені  версії  батьків 
розділилися.  Граймс  пояснила  в 
Instagram,  що  вимовляє  просто 
«Екс  Ей Ай»  (X.A.I). Натомість  Ілон 
Маск,  заявив,  що  правильно 
вимовляти  так:  «Екс‐Еш‐Ей‐
Твелв».  .   

Космічний диптих
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Он 
учил 

слышать 
жизнь…

Музика ‐ мистецтво, 
що зцілює

     «Когда я думаю о твор‐
честве Хачатуряна, передо 
мной встает образ могуче‐
го,  прекрасного  дерева, 
мощными  корнями  глубо‐
ко  ушедшего  в  родную 
землю,  впитавшего  луч‐
шие  соки  ее».  Эти  слова 
художника Мартираса  Са‐
рьяна  полно  отражают 
суть  личности  армянского 
композитора  20  века  Ара‐
ма  Ильича  Хачатуряна. 
        Тбилиси…  Этот  коло‐
ритный город с причудли‐
выми  домами  и 
красавицей рекой Хурой, с 
многоцветьем  восточных 
базаров,  с  музыкой  тара, 
кеманчи и зурны звучащих 
со  всех  сторон  стал  роди‐
ной  композитора,  которо‐
му  будет  суждено 
прославить  этот  край  на 
весь  мир.                 
      Вслушиваясь в детстве 
в  народные  мелодии,  что 
пела  мать,  в  звуки  народ‐
ных  наигрышей  музыкан‐
тов‐сказителей  ашугов  и 
сазандаров,  он  восприни‐
мает  эти  «импровизации 
творчески свободно», ред‐
ко  обращаясь  к  цитатам. 
Отношение  к  народному 
искусству  ашугов  Хачату‐

рян сохранит на всю жизнь,  умело будет со‐
четать  классические  традиции  с  особенно‐
стями их  эпических повествований,  создавая 
великолепные  образцы  армянской  музыки. 
     Судьба композитора сложилась счастливо. 
Воспитателями  его  были  талантливые  педа‐
гоги – Михаил Гнесин, Николай Мясковский, 
молодой  Дмитрий  Кабалевский,  талант  его 
развивался  вблизи  Сергея  Прокофьева  и 
Дмитрия Шостаковича, ему посчастливилось 
общаться  с  Евгением  Вахтанговым,  Леони‐
дом  Собиновым,  Константином  Игумновым. 

Сочинив за годы учебы десятки вокальных и 
инструментальных  пьес,  пробуя  силы  на  те‐
атральном  поприще  в  спектаклях  Драмати‐
ческой  студии  Рубена  Симонова,  уже  своей 
дипломной работой Хачатурян заявляет о се‐
бе, как о талантливом композиторе. Проник‐
нутая народным мелосом Первая симфония в 
3х частях, полна юношеской свежести, с кра‐
сочными  пейзажами  и  жанровыми  картина‐
ми, она становится первым монументальным 
симфоническим  полотном  в  армянской  му‐
зыкальной  культуре.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Романтик по складу дарования, народный по 
природе своего творчества, духовно близкий 

искусству  предшественников 
он  станет  новатором,  смело 
вторгающимся  в  разнообразие 
сферы  музыкальной  речи.    Ис‐
кусство  Хачатуряна  –  это  и  ис‐
кусство  высшего  гуманизма, 
проникнутого  идеалами  добра 
и  справедливости.    Настоящей 
героико‐трагичес‐  кой  эпопеей 
о  борьбе  людей  и  величии  по‐
двига  станет  драматическая 
Вторая симфония, написанная в 
годы войны и вошедшая в исто‐
рию под названием  «Симфония 
с  колоколом»  (1943).               
           Влюбленный в свой народ, 
композитор и в Третьей симфо‐
нии,  посвященной  революции, 
повествует  о  победе  и  торже‐
стве  справедливости. 
         Тяготея к триадности, Хача‐
турян  создает  ставшие  знаме‐
нитыми, три инструментальных 
концерта,  по  верному  замеча‐
нию  Георгия  Хубова,  характер 
образов  которых  последова‐
тельно  напоминает  утреннюю 
свежесть (фортепианный), свер‐
кающий  день  (скрипичный)  и 
вечернюю  поэму  заката  (вио‐
лончельный).
     В фортепианном концерте – 
своеобразной  симфонии  для 
рояля  с  оркестром  –  соединя‐
ется  мелодические  богатство 
Востока  с  виртуозным блеском 
и пленительностью свежих гар‐
моний. Как указывает Валенти‐
на  Конен,  Хачатурян  сумел 
мастерски  синтезировать  вос‐
точную  и  европейскую  тради‐
ции,    признаваясь,    что  именно 
это  являлось  для  него  и  меч‐
той,    и  важнейшей  задачей. 
      Скрипичный  концерт,  напи‐
санный  композитором  в  1940 
году,  захватывает  своим  стре‐
мительным  потоком,  с  первых 
звуков  темы‐эпиграфа,  кипит  и 
искрится,  как  горная  река. 
     Мастерство композитора со‐
гласует  стихию  народной  им‐
провизационности  с  законами 
классической формы,  обновляя 

 Мартиро́с Серге́евич Сарья́н 
— армянский и советский жи‐
вописец‐пейзажист, график и 

театральный художник

 Маленький Хачатурян в кругу семьи
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литературный редактор газеты 

«ART‐мозайка» ‐ 
Анастасия Михайлова

и  обогащая  ее.  Концерт  пленяет 
слушателей  обилием  лирических 
тем.  Как  тонко  искусный  наряд 
хроматических  гармоний, обвивая 
тему, придает ей характер томной 
неги, не нарушая строгой красоты 
полного  грации  женского  танца. 
Одой  радости,  озаренной  лучами 
полуденного  солнца,  наполнен 
ре‐мажорный  финал,  написанный 
в  свободной  форме  рондо‐сона‐
ты.
         Спустя время Хачатурян снова 
вернется  к  этому  жанру,  создав 
триаду  концертов‐рапсодий  для 
скрипки,  виолончели и фортепиа‐
но,  которая  принесет  композито‐
ру  в  1971  году  Государственную 
премию.
          Симфонический  дар  и  влече‐
ние  к  стихии  танца  найдут  свое 
законченное выражение в замеча‐
тельной  музыке  балетов  Хачату‐
ряна,  которые  композитор  считал 
«высшим  проявлением  синтеза 
искусств».  Напряженные  искания 
в  этом  жанре  приведут  к  созда‐
нию трех балетов – первый шаг – 
балет  «Счастье»,  его  непосред‐
ственное  продолжение  –  «Гаяне» 
и  героическая  хореодрама  «Спар‐
так»,  принесший  автору  Ле‐
нинскую  премию.  Античная 
история  под  пером  композитора 
зазвучала  в  такт  сердцам  совре‐
менников:  крупным  планом  вы‐

двинут  монументальный 
образ бессмертного борца 
за  свободу  и  справедли‐
вость  Спартака,  символом 
подлинно  человеческого, 
вечного  становится  драма 
самоотверженной  любви 
Фригии  и  Спартака. 
      К  каким  бы  жанрам  ни 
обращался  композитор, 
каким  бы  видом  деятель‐
ности  ни  занимался,  он 
всегда  отдавался  труду 
сполна. К 50‐м годам отно‐
сятся  первые  выступления 
Хачатуряна  в  качестве  ди‐
рижера  своих  сочинений. 
      Еще  будучи  студентом 
музыкального  техникума,  Ха‐
чатурян вел занятия в детском 
саду  и  армянской  школе,  не‐
редко  импровизируя  для  де‐
тей  песни,  танцы,  музыкальные 
игры, загадки, а сочиненное в это 
время  «Андантино»,  любимое 
многими  юными  музыкантами, 
войдет  впоследствии  в  серию  за‐
нимательных  фортепианных  пьес 
«Детский  альбом». 
    Хачатурян – педагог, профессор 
Московской  консерватории  и 
института им. Гнесиных, воспиты‐
вает  целый  ряд  талантливых  му‐
зыкантов:  Андрей  Эшпай,  Эдгар 
Оганесян, Алексей Рыбников, Ми‐
каэл  Таривердиев,  румынский 

композитор Анатоль Виеру и дру‐
гие. Одной из главных задач в сво‐
ей  педагогической  деятельности, 
по  словам  Софьи  Хентовой, 
композитор  видел  обучение  «не 
только  тайнам  ремесла,  но  уме‐
нию  слышать  жизнь».
      Неотъемлемой  частью  творче‐
ской деятельности Хачатуряна бы‐
ла постоянная работа над музыкой 
к драматическим спектаклям и ки‐
нофильмам.  Достаточно  вспо‐
мнить  колоритную  музыку  к 
драме Михаила Лермонтова «Мас‐
карад»,  к  спектаклю  «Валенси‐
анская  вдова»  Лопе  де  Вега,  к 
шекспировским  «Макбету»  или 
«Королю  Лиру».             
      «Наше искусство должно быть 
источником  радости,  воспевать 
добро,  нести  счастье.  Каждый  ху‐
дожник в меру своих сил и талан‐
та должен быть  подобен  солнцу», 
–  говорил Хачатурян. И по метко‐
му  замечанию  Бориса  Асафьева, 
искусство Хачатуряна стало насто‐
ящим  пиром  –  «пиром  музыки!». 

Музика ‐ мистецтво, 
що зцілює

Сазандар ‐ музыкант, участник 
народного ансамбля в Азербайджане, 

Армении, Грузии и Иране

Мартирос Сарьян 
пейзаж "Армения"

Ему часто бросали упрек, что он не композитор, а компилятор, что использует 
музыку сазандаров, народных музыкантов, хранителей армянских музыкальных 
традиций. А Хачатурян эти вещи с детства естественным образом впитал и 
прекрасно  развивал,  делал  основой  для  собственных  потрясающих 
симфонических  открытий!  Его  вдохновляла  природа  родной  страны.

 Арам Хачатурян ‐ советский и армянский 
композитор. Родился в Тбилиси в армянской 
семье. Его назвали Арамом, что в переводе 

означает " милосердный"
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ТОП‐5
Як знайти 

музику 
без 

назви? 

Музика ‐ мистецтво, 
що зцілює

       Музика – вона всюди! Її 
чути  з  автомобілів й  авто‐
бусів,  смартфонів  і  теле‐
передач.  Вона  настільки 
заполонила  наше  життя, 
що  ми  вже  не  дивуємось, 
коли  чуємо  її  у  супермар‐
кетах або навіть у кабінеті 
суворого  директора.  Це 
стало  звичним  явищем.
    Напевно, у житті кожно‐
го з нас були ситуації, коли 
таке  мистецтво  зненацька 
захоплювало.  Почувши 
якусь  мелодію  ми  ро‐
зуміли,  що  вона  та  сама, 
що  готові  слухати  її  цілий 
день,  але  постає  питання: 
«Як  знайти  ту  вже  майже 
улюблену  пісню,  коли 
запам’яталось  лише  чоти‐
ри слова?». Музика – це не 
просто  фонова  заставка  в 
нашому житті, це набагато 
більше,  ніж  чотири  слова.
      Сьогодні  сучасний  мар‐
кет  пропонує  безліч  без‐
коштовних  музичних 
додатків  для  розпізнаван‐
ня  музики  лише  за  неве‐
ликими  її  фрагментами. 
Функція  розпізнавання 
дозволяє  знайти  незнай‐
омі  пісні  у  величезному 
світі  мелодій.  Такою  мож‐
ливістю  можуть  користу‐
ватися  власники 
смартфонів  і  планшетів  на 
Android  та  iOs  системах. 
Тепер  музика  й  технології 
–  одне  ціле!  Отже,  увага! 
Ми склали ТОП з 5 додат‐
ків,  які,  на  нашу  думку, 
найкраще  впораються  з 
цим  завданням.         

        Популярний  додаток, 
що дозволяє використову‐
вати фрагмент для пошуку 
пісні,  слів,  виконавця  й  ін‐
шої  інформації.  Shazam 
миттєво  визначає  джере‐

ло музики, здатний розпізнавати композицію 
в  умовах  шуму.  Автоматичний  режим 
здійснює пошук навіть після виходу з програ‐
ми. Програма підтримує систему візуального 
розпізнавання,  використовуючи  камеру  га‐
джета,  дозволяє  поширювати  інформацію  у 
соціальних  мережах,  створювати  плейлисти, 
отримувати  свіжі  новини  й  спілкуватися  в 
чаті. Входить о ТОП‐3 додатків на App Store в 
категорії  «Музика».                   

     Додаток з досить приємним і зручним ін‐
терфейсом.  Знаходить пісню  за  звучанням,  а 
також видає додаткову інформацію: дані про 
виконавця, кліп на пісню, місце в чарті, схожі 
композиції  і  таке  інше. Окрема функція про‐
грами, яку слід назвати – автономний режим. 
Якщо у користувача немає доступу до Інтер‐
нету, TrackID записує  фрагмент, а потім роз‐
пізнає його при вході до Мережі. Знайденою 
піснею  можна  швидко  поділитися  в 
WhatsApp,  Instagram  або  інших  соціальних 
мережах. 

      Один  з  головних  конкурентів  Shazam  і 
TrackID. Його ключовою особливістю є вели‐
ка база даних. За допомогою програми мож‐
на  розпізнавати  пісні  досить  специфічних 
жанрів, наприклад гаражний рок, DownTempo 
тощо. Пошук можна  здійснити  як  за  звучан‐
ням, так і надрукувавши рядки з неї. Знайде‐
на композиція супроводжується інформацією 
про  виконавця,  альбом,  відео  на  YouTube  та 
посиланням на покупку в  iTunes або Amazon. 

Базова  версія  програми  є  без‐
коштовною,  але містить  рекла‐
му,  яку  можна  вимкнути, 
розширивши додаток до повної 
версії  за  сім  доларів.   

      Сервіс  розпізнає  пісню  за 
декілька  секунд,  відкриває 
текст  до  неї  й  залишає  поси‐
лання  треку  на  YouTube.  Soly 
підтримує функцію плеєра, доз‐
воляє зберігати знайдені пісні в 
історію й програвати в додатку. 
Програма  обладнана  стійкою 
системою  ідентифікації,  що 
дозволяє  здійснювати  пошук  в 
умовах  підвищеного  рівня  шу‐
му,  функцією  накладання  тек‐
сту  на  пісню  для  караоке 
виконання  і  розсилкою  цитат  з 
пісень.  Soly  має  сучасний  ди‐
зайн  і  зручні  налаштування  ко‐
ристувача.

       Використання ботів у месен‐
джері  не  найзручніший  спосіб 
розпізнавання  музики,  але  тим, 
хто  «живе»  в  Telegram,  такий 
варіант  цілком  може  підійти. 
Необ
хідно  лише  додати  потрібного 
бота  й  дати  йому  прослухати 
пісню,  скориставшись  мікрофо‐
ном у рядку відправки повідом‐
лення.
    Сучасні  технології  здатні 
змінити  не  тільки  звичні  сфери 
нашого життя, а й такі вічні цін‐
ності  як  мистецтво.  Тож 
сміливіше  користуйтеся  музич‐
ними додатками, не бійтеся но‐
вого,  і  хай  кожна  мелодія  у 
вашому  житті  обов’язково  від‐
шукається! 

Shazam

TrackID

SoundHound

Soly

Боти в 
Telegram

 студентка І курсу –
 Єлізавета Фадеєнко
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Загадки 
баварских 

Альп
или

Начало 
триумфа 

Карла 
Орфа

Музика ‐ мистецтво, 
що зцілює

      Зеркала  многочислен‐
ных  озер  отражают  пре‐
красное  синее  небо… 
Маленькие  уютные  дере‐
вушки,  аккуратные  зеле‐
ные  луга  и,  конечно  же, 
снежные  пики  синеватых 
гор  виднеются  повсюду... 
Альпы – это поистине ска‐
зочное  место,  где  каждая 
вершина кажется произве‐
дением искусства. То и де‐
ло  всплывают  в  памяти 
образы  множества  исто‐
рических и архитектурных 
достопримечательностей 
старой Европы. Среди них 
и  маленькие  старинные 
городки, которые сохрани‐
ли свой первозданный вид 
с  давних  эпох,  и  величе‐
ственные  замки,  и  роман‐
тичные  дворцы,  и 
стремящиеся  к  небу  и 
заснеженным  вершинам 
колокольни  островерхих 
соборов.  Альпийский   
регион  насчитывает 
большое количество сред‐
невековых  крепостей,  до 
сих  пор  таящих  скрытые 
сокровища  не  только  ма‐
териальные,  но  и  духов‐
ные.  В  такую  атмосферу 
старины и древнего поэти‐

ческого  искусства  посчастливилось  попасть 
талантливому композитору и педагогу Карлу 
Орфу в одной из экспедиций по Баварии. Это 
случилось в 1930‐е годы, когда он вместе со 
своим  другом,  университетским  профессо‐
ром Куртом Хубером, изучал и обрабатывал 
народные  песни  и  танцы  горных  областей 
этой замечательной не только по природе, но 
и  по  богатейшему  культурному  наследию 
местности.  Спустя  много  лет  можно  с  уве‐
ренностью сказать, что это путешествие кар‐
динально изменило жизнь композитора и его 

взгляды  на  искусство  в  целом.  Сам  фольк‐
лор, музыкальный и поэтический, стал осно‐
вой  творчества  Карла  Орфа,  что  дает 
основание  определить  стиль  композитора 
как  неофольклоризм.                   
    «Посетив  архив  монастыря  в  Бойерне,  я 
просматривал некоторые рукописи, и нашел 
необычнейшую вещь…Кармина Бурана – это 
название с магической силой привлекло мое 
внимание»,  ‐  вспоминал  Орф  о  каталоге  13 
столетия,  найденном  в  Бенедиктбойерне  у 
подножья  Баварских  Альп.  Сборник  состоял 
из  250  песен  вагантов  (от  лат.  vagantes  – 
странствующие).  Так  называли    творческих 
людей в Средние века (XI‐XIV вв.) в Западной 

Европе,  которые  занимались 
сочинительством  и  исполнени‐
ем  песен  или,  реже,  прозаиче‐
ских  произведений.  На  первой 
странице  манускрипта  было 
изображено  колесо фортуны:  в 
центре  его – богиня удачи, а по 
краям  человеческие  фигуры  с 
латинскими  надписями.  Чело‐
век вверху, со скипетром, увен‐
чанный  короной  –  «царствую»; 
справа,  спешащий  за    упавшей 
короной  –  «царствовал»;  про‐
стертый  внизу  –  «жизнь  без 
царства»; слева,  взбирающийся 
вверх  –  «буду  царствовать». 
Первое же стихотворение было 
посвящено изменчивой, как лу‐
на,  Фортуне:                   
Фортуны колесо вертеться не 

устанет:
низвергнут буду я с высот, 

уничиженный;
тем временем другой –  возвы‐

сится, воспрянет,
все тем же колесом к высотам 

вознесенный.
        Композитор  сразу  же  мыс‐
ленно представил новое произ‐
ведение,  с  яркими  и 
контрастными  картинами.   
Благодаря ритму и картинности 

Продовження на сторінці 14

Замок Нойшванштайн — 
романтический замок 

баварского короля Людвига II 
около городка Фюссен. Одно 
из самых популярных среди 
туристических мест на юге 

Германии.

Карл Орф ‐  немецкий композитор 
и музыкальный педагог. 

Прославился сочинениями для 
музыкального театра, наиболее 

известна его «сценическая 
кантата» «Carmina Burana». 
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стихов,    а  также  древней  силе  и 
захватывающей  лаконичности  ла‐
тыни музыка сразу же «зазвучала» 
и  заполнила  мысли  композитора. 
Ночью  того  же  дня,  когда  была 
найдена  рукопись  появился  на‐
бросок  хора  «Я  оплакиваю  раны, 
нанесенные  мне  судьбой»,  кото‐
рый  впоследствии  стал  вторым 
номером  кантаты.  Работа  над 
произведением  продвигалась 
очень  быстро  и,  в  течение 
нескольких  недель,  была  оконче‐
на.  Первое  исполнение  невероят‐
но  красочной  и  порой 
гипнотизирующей  музыки  компо‐
зитором на рояле привело слуша‐
телей  в  восторг.    Оркестровая 
партитура  увидела мир  лишь  два 
года  спустя,  а  премьера  состоя‐
лась  в  1937  году  во  Франкфурте‐
на‐Майне.    Успех  был  необычай‐
ным,  хотя  и  не  долгим.  Через 
несколько дней нацистская власть 
объявила    кантату  «нежелатель‐
ным произведением», в следствии 

чего   о ней    забыли на несколько 
лет.
        Карл  Орф  отобрал  24  стиха 
различных по содержанию, жанру 
и объему, и  создал из них произ‐
ведение  состоящее  из  пролога  – 
«Фортуна  –  повелительница  ми‐
ра»  и  трех  частей:  «Раннею  вес‐
ною», «В таверне», «Двор  любви».
    Сам композитор с трепетом от‐
несся  к  своему  произведению, 
считая  его  началом  своего  твор‐
ческого  пути.  Жанр  был  опреде‐
лен    в  манере  Орфа  –    светские 
песни для певцов и хора в сопро‐
вождении  инструментов  с  пред‐
ставлением  на  сцене. 
Композитору  были    интересны 
жанры,  где  органически  объеди‐
нялись сценическое действие, му‐
зыка  и  танец.  Таким  образом  он 
создал  поистине  синтетический 
жанр,  объединяющий  разные  ви‐
ды  искусств.             
    В первом хоре пролога «О, Фор‐
туна»  содержится  музыкальное 
зерно всего произведения  – арха‐
ический  и  завораживающий  ме‐
лодический  мотив,  в  котором 
выражена  основная  мысль  канта‐
ты – всевластие судьбы над чело‐
веком.  В  соответствии  с 
особенностями  разговорной  ла‐
тыни  в  мелодии  преобладает 

остинатность, как и в оркестровой 
ткани  –    повтор  одного  ритмиче‐
ского  рисунка.         
      Данный  хор  звучит  настолько 
впечатляюще,  что  может  служить 
одной  из  кульминаций.  Далее 
композитор  не  может  развивать 
кантату  на  крещендо,  что  приво‐
дит  к  вполне  логичному  динами‐
ческому  спаду  и  обнаруживает 
принцип  контраста,  присущего 
всем  частям  кантаты.         
        Второй    номер  «Я    оплакиваю 
раны,  нанесенные  мне  судьбой» 
более строг и по мелодике и рит‐
му.  На  выдержанных  аккордах  в 
басах  звучит  одноголосный  хоро‐
вой  запев.  Это  строгая,  сдержан‐
ная  мелодия,  которой 
контрастирует  более  подвижный 
и живой  припев,  продолжает  раз‐
витие  темы  судьбы.
    Первая часть кантаты «Кармина 
Бурана» посвящена весне и олице‐
творяет рождение чувств,  вдохно‐
вения  и  надежды.  Каждый  из 
текстов  этого  раздела  посвящен 
весеннему  цветению  и  пробужде‐
нию  природы,  где  различные  со‐
стояния  то  и  дело  сменяют  друг 
друга. Здесь интересно необычное 
использование  Орфом  цветовой 
символики.  Композитор  сопостав‐
ляет  могущественную  Фортуну,   

Музика ‐ мистецтво, 
що зцілює

"Колесо фортуны"
 Образ колеса, то возносящего, то 

безжалостно низвергающего человека, 
стал основой композиции 

произведения. В средневековых 
моралите (нравоучительных 

театрализованных представлениях) 
колесо Фортуны олицетворяло 

бренность всего земного, непрочность 
человеческого счастья. Хоровой пролог 

«Фортуна, повелительница мира» 
символизирует полный оборот колеса

Cármĭna Burána

Cármĭna Burána (Кармина Бурана), также известен как Кодекс Буранус ‐ иллю‐
стрированный манускрипт, представляющий собой сборник стихов на ла‐

тинском языке. В настоящее время находится в Мюнхене. Название на латыни 
означает «Песни Бойерна» (средневековый монастырь Beuern в Баварии, где руко‐

пись была найдена в 1803 году) . Основанный в 739 году монастырь 
Бенедиктбойерн ‐ старейший и один из самых красивых монастырей Верхней 

Баварии. Одна из главных религиозных реликвий, правая рука Святого Бенедикта, 
была передана Бенедиктбойерну в 800 году Карлом Великим.

Монастырь Бенедиктбойерн

Продовження на сторінці 15
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облаченную  обязательно  в  чер‐
ные  одеяния  с  сочной  зеленью 
весны.  Если  охватить  и  осмыс‐
лить всю кантату в таком колори‐
стическом  ключе,  то  во  второй 
части  музыка  переходит  к  чисто‐
му  белому  цвету,  очерненному 
серостью  греха.  А  в  завершении, 
когда  речь  пойдет  о  достижении 
настоящей  любви  (третья  часть), 
звучащее пространство наполнит‐
ся всей палитрой земных красок – 
от  легкой  розоватой  дымки  и 
алых губ к величию уже знакомой 
нам темной и устрашающей Фор‐
туны.         
        Важную  роль  в  произведении 
играют  сольные  номера,  которые 
представляют  собой  будто  субъ‐
ективные  высказывания  и  выра‐
жают  отношение  к 
происходящему.  Третий  номер 
«Весна  приходит»  благодаря  до‐
статочно  скупым  средствам  му‐
зыкальной  выразительности  и 
тексту,  рисует  весеннюю  дымку, 
предвосхищающую  возвращение 
солнца  после  зимней  серости  и 
темноты.           
        Единственным  сугубо  орке‐
стровым  номером    кантаты  яв‐

ляется  эпизод  «На  поляне».  Это 
яркая  юмористическая  народно‐
жанровая сценка, построенная  на 
двух  зажигательных  темах,  где 
вторая  –  это  шуточный  «диалог» 
флейты и литавр, не уступающий 
начальному танцу в оригинально‐
сти  метроритма.         
    Контрастная сфера образов вы‐
ступает на первый план во второй 
части  кантаты,  где  речь  идет  о 
грехах,  совершаемых  человеком, 
безудержном  пьянстве  и  веселье. 
Данная тема тесно перекликается 
с  идеями  музыкальной  и  литера‐
турной  культур  начала  20  века. 
Вот одно из высказываний, харак‐
теризующее  эти  времена  в 
культурной  столице  Европы:  «Ве‐
на  погрязла  в  грехе,  они  умеют 
только веселиться и ублажать се‐
бя…».   
     Вся эта часть, под названием «В 
таверне»,  объединяет  тексты  бо‐
лее сложного содержания, где по‐
вествуется  о  жизни  монахов, 
говориться  об  их  разгульной 
жизни, о времени, проведенном в 
таверне  и  полном  отсутствии 
мыслей  о  спасении  души.  Все 
стихи,  написанные  вагантами,  в 

свое  время  сыгра‐
ли    немаловаж‐
ную  роль  в 
развитии  светской 
музыки.
      Открывает  вто‐
рую  часть  номер 
«Пылая  изнутри», 
где  перед  слуша‐
телями  предстает 
образ  грешника, 
человека,  прожи‐
гающего  свою 
жизнь.  Инстру‐
ментарий,  ис‐
пользуемый 
Орфом,  минима‐
листичен.  Это 
уже  не  живо‐
писные полотна, а 
музыка,  в  основе 
которой  преобла‐

дают  народно‐бытовые  интона‐
ции. В произведении композитора, 
нет  ни  одной  цитаты,  но  многие 
интонации  напоминают  о  различ‐
ных жанрах: церковная псалмодия, 
ария lammento, бравурная ария, на‐
родная  песня  lied,  танец,  григори‐
анский  хорал  и  другие.
   Одним из самых интересных но‐
меров  «Кармины  Бураны»  являет‐
ся    «Плач жареного лебедя» –  это 
пример  «черного  юмора»  в  виде 
оригинальной  пародии  на  арию 
«lamentо». Комический эффект до‐
стигается  с  помощью    жалобных 
«всхлипываний»  фагота,  которому 
вторит  высокий  тенор  альтино.   
Мелодия  солиста  также  прерыва‐
ется  паузами,  сползает  по  секун‐
дам  вниз  и  имеет  достаточно 
замысловатый  ритмический  рису‐
нок.  Здесь  композитор в  виде жа‐
лостного  плача  лебедя,  который 
«когда‐то  был  белый,  плавал  в 
пруду, а теперь на вертеле чернеет 
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Продовження на сторінці 16
Европа начала 20 века. Мюнхен

Кризисные  состояния  культуры  XX  века  признаются 
практическими  всеми  ее  исследователями.  Они  сводятся 
к  ряду  противоречий  и  пороков:  расслоение  культуры  на 
элитарную  и  массовую  («культуру  для  всех»  и  «культуру 
для  избранных»),  необычайный  размах  насилия  и  надруга‐
тельства  над  человеком  (гитлеровские  лагеря  смерти, 
советский ГУЛАГ и т.п.),   стандартизация и идеалов, вку‐
сов,  взглядов.                                     

Дворец правосудия
Святая капелла Сент‐Шапель 

в Париже. Вид изнутри
Можно  по‐разному  относиться  к 
культуре  средневековья,  некоторые 
считают,  что  в  средние  века  произо‐
шел  некий  культурный  застой.  В  лю‐
бом  случае  их  никак  нельзя  выбросить 
из  истории  культуры.  С  одной  сторо‐
ны,  это  темные  времена  инквизиции, 
тотальная  власть  церкви  и  духовен‐
ства,  сплошная  антисанитария,  а  с 
другой  –  эпоха  рыцарей  и  кодекса  че‐
сти.    Собор  Нотр‐Дам,  Вестминстер‐
ское  аббатство,  истории  о  Робин  Гуде 
–  все  это  мы  имеем  именно  благодаря 
«тёмным  временам».             
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и горит» аллегорически показыва‐
ет  изначально  чистую  душу,  по‐
грязшую  в  пороке. 
        Следующие  номера  выдержа‐
ны  в  том  же  «разудалом»  духе, 
кульминацией  служит  бравурный 
номер  «В  таверне»,  изображаю‐
щий коллективный портрет гуляк. 
Все  пьют,  и  не  задумываются  о 
высших  духовных  ценностях  (спа‐
сении  души  и  благодетели).  Рав‐
номерная  пульсация  хора  и 
оркестрового  сопровождения 
неожиданно  прерывается,  словно 
вся пьяная компания проваливает‐
ся  в  ад…                   
        Эта  кульминационная  точка  и 
резкий  спад переводят к  третьей, 
завершающей  части.  Здесь,  снова 
появляются  женские  голоса,  уве‐
личивается  количество  сольных 
номеров  и  усиливается  власть 
нежных  чувств,  окрашенных  в 
светлые  тона.           
      Пасторальный    эпизод  в  им‐
прессионистической  манере 
«Амур  летает  всюду»  содержит 
трогательные  высказывании  ку‐
пидона в исполнении детского хо‐
ра,  которые  чередуются  с 
любовной  тоской  и  томлением 
юной  девушки.           
      Орф  использует  два  мужских 
хора  a’capella,  которые  «перегова‐
риваются»  между  собой  в  муж‐
ском  секстете  «Когда  парень  с 
девушкой  встречаются».  За  счет 
аккордовых  параллелизмов  но‐
мер  напоминает  народное 
a’capell‐ное  пение. Музыка  звучит 
как  вполне  очевидный  посыл  ко 
всеми  желанной  любви.

      Короткая  виртуозная  каденция 
сопрано  «Нежный  мой,  я  твоя», 
подводит  слушателя  к  кульмина‐
ции  кантаты  –  величественному 
«Гимну Венере». Долгие длитель‐
ности, массивная аккордовая фак‐
тура,  радостные  перезвоны  и 
юбиляции оркестра, все эти выра‐
зительные  средства  служат  од‐
ной  цели  –  прославление  силы 
любви  и  красоты  жизни  (карди‐
нально отличаясь от темы эпигра‐
фа).  Не  даром,  финальная  часть 
названа  «Двор  любви»,  где  все 
развитие  стремиться к  торжеству 
чувств, а музыка и тексты превоз‐
носят все светлое и доброе, даю‐
щее  начало  земной  жизни. 
Однако  завершается  кантата пер‐
вым хором пролога «О, Фортуна», 
знаменующим  полный  оборот 
«колеса»,  мощного  и  всевластно‐
го.     
        Композитор  сам  выбирал  тек‐
сты  по  содержанию,  включил  в 
оркестр  большое  количество 
инструментов,  использовал  свою 
неповторимую  музыкальную 
речь,  наполненную  интонациями 
средневековья,  возрождения,  на‐
родной  баварской  музыки  и,  ко‐
нечно  же,  современными 
ладо‐гармоническими  элемента‐
ми.  Главным же  средством  выра‐
зительности  в  кантате  «Кармина 
Бурана»,  как  и  во  многих  сочине‐
ниях Орфа, является первобытная 
магия ритма, которая вносит в му‐
зыку  творца  языческое,  коллек‐
тивное  начало.  Мощные, 
завораживающие  ритмические 
пульсации,  переменность  акцен‐

тировки,  ритмические  остинато 
воплощаются  композитором  не 
только  с  помощью  огромного  со‐
става ударных инструментов, но и 
за  счет  четкой,  скандированной 
подачи поэтического текста...        
       Это погружение в мнимую ста‐
рину  заставляет  современного  че‐
ловека, будто на машине времени, 
перенестись в более ранние эпохи, 
в  частности  в  эпоху  Средневеко‐
вья.  Послушав  музыку  кантаты  и 
проникнув в атмосферу заворажи‐
вающего  звучания  латыни,  старо‐
немецкого  и  старофранцузского 
языков можно разглядеть скрытую 
на первый взгляд сторону жизни и 
переживаний  человека    «темных 
веков». Не ту догматичную сторо‐
ну,  не  те  жестокие  и  оторванные 
от жизни законы, которые привет‐
ствовались  духовенством…  А  бо‐
лее  чувственную  и  живую,  когда 
все естество человека жаждет на‐
слаждения  и  готово  на  многие 
свершения под властью великой и 
созидающей  движущей    силы 
всего  человечества  –  любви. 
Какая бы эпоха не наступила, мир‐
ские идеалы остаются неизменны‐
ми.    О  «Кармине  Буране»  можно 
говорить бесконечно, так как каж‐
дый  обязательно  услышит  в 
произведении  нечто,  близкое 
сердцу  и  душе.               
     Даже если бы композитором не 
было создано ничего кроме перво‐
го хора кантаты «Кармина Бурана» 
–    «О,  Фортуна»,    то  он  все  равно 
остался  бы  в  истории  музыкаль‐
ной  культуры.  Такова  сила  и  маг‐
нетизм  этой  неповторимой 
музыки.  По  меткому  высказыва‐
нию музыковеда Леонтьевой «дея‐
тельность  Орфа,  открывающего 
новые миры в культуре прошлого, 
можно  сравнить  с  работой  поэта 
–передовика,  который  спасает 
ценности  культуры  от  забвения, 
непонимания,  пробуждает  их  от 
литаргического  сна».     
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студентка IV курса ‐ 
Катерина Приказчикова

"Кармина Бурана" ‐ удивительное сочетание музыки, театраи балета.
 В ней каждый найдёт свой смысл, свое звучание, свой резонанс
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     1 червня всю Україну 
сколихнула  сумна 
звістка:  на  82‐му  році 
життя  покинув  світ   
Мирослав  Скорик  –  ви‐
датний  композитор  і 
музикознавець  сучас‐
ності.  Церемонія  похо‐
вання  відбулася  у 
п’ятницю,  5  червня  на 
Личаківському  кладо‐
вищі  у  Львові.  Маючи 
ледь не всі почесні зван‐
ня – від народного арти‐
ста до Героя України, він 
зізнавався,  що  найбіль‐ 
ше його «підбадьорює» і 
надихає успіх серед мо‐
лоді. 
     Мирослав Скорик на‐
родився  13  липня  1938 
року  у  Львові  в  ін‐
телігентній  родині. 
Батьки  отримали  освіту 
у Віденському  універси‐
теті,  а  бабця  була  рід‐
ною  сестрою  леген‐ 
дарної  оперної  співачки 
Соломії  Крушельниць‐
кої, яка, до речі, першою 
помітила  талант  хлоп‐
чика.  У  1947  всю  роди‐
ну  було  репресовано  та 
вивезено до Сибіру. Там 
майбутній  композитор 
навчався  грі  на  фор‐
тепіано  в  учениці  Рах‐
манінова  Валентини 
Канторової.  Коли  після 

смерті Сталіна родині Скорика було доз‐
волено  повернутися  до  Львова,  Миро‐
слав  студіював  у  Львівській  державній 
консерваторії  ім.  Миколи  Лисенка  під 
керівництвом  Станіслава  Людкевича 
(теорія музики), Романа Сімовича та Ада‐
ма Солтиса  (композиція).  Уже  тоді  почав 
творити  фортепіанні  композиції.   
Унікальним  випадком  в  історії 
консерваторії  стало  те,  що  дипломною 
роботою  з  композиції  Скорика  – 
кантатою  «Весна»  на  слова  І.  Франка  – 

диригував  особисто  ректор,  знаменитий 
композитор і диригент Микола Колесса.   
Закінчивши  Львівську  консерваторію, 
Мирослав  Скорик  викладав  у  Києві, 
потім  працював  у  США,  Австралії,  а  в 
Україну  повернувся  на  початку  1990‐х. 
        Мирослав  Михайлович  –  автор  ба‐
гатьох камерно‐інструментальних творів, 
кількох  балетів  та  опери  «Мойсей»,  зав‐
дяки якій він познайомився з Папою Рим‐
ським  Іваном  Павлом  ІІ.  Ватикан 
профінансував  міжнародну  прем’єру 
«Мойсея». Музика маестро звучить у по‐

над  40  фільмах,  серед  яких, 
зокрема,  картина  Сергія  Па‐
раджанова  «Тіні  забутих 
предків».  Найвідомішою 
композицією  з музики до кі‐
но  можна  вважати  «Ме‐
лодію»  a‐moll,  яка  стала 
справжнім  духовним  гімном 
України. Також, слід зазначи‐
ти,  що  композитор  першим 
почав  вкраплювати  джазові 
елементи  в  українську 
естраду.  Незважаючи  на 
солідну  професійну  освіту 
композитора,  Скорик  ніколи 
не  цурався  розважальної 
музики.  Відтак  в  1963  році 
створив  вокальноі‐
інструментальний  ансамбль 
«Веселі  скрипки»,  для  якого 
написав  пісні  в  ритмах 
джазу,  танго,  блюзу,  халі‐
галі, босанови. Саме він є ав‐
тором  першого  українського 
твісту  «Не  топчіть  конвалій» 
та  блюз‐танго  «Намалюй 
мені  ніч»,  які  стали  хіта‐
ми.         
          За  словами  доньки 
композитора  Соломії,  яка 
повідомила про смерть бать‐
ка  –  це  велика  втрата  для 
України та всього світу. Коли 
йдеться  про  Скорика,  будь‐
який,  навіть  найповніший 
перелік,  так  і  не  передасть 
до кінця всю багатогранність 
його  творчої  натури, 
незрівняне  почуття  гумору  і 
блискучу  ерудицію, 
елегантність  і  бездоганні 
манери,  а  понад  усе  – 
геніальну  музику,  яка  нікого 
не  може  залишити 
байдужим. Без сумніву мож‐
на  стверджувати,  що  Миро‐
слав  Скорик  –  справжній 
метр  української  класичної 
музики  та  один  з  найяс‐
кравіших  представників  су‐
часного  покоління 
композиторів.               

Головний редактор ‐ 
Єлизавета МельникОпера "Мойсей". Фото з постановки

В основі лібрето опери – однойменна поема Івана 
Франка. Як і літературне першоджерело, опера 

«Мойсей» – не тільки про вселенський символ 
пророка, якому Божим провидінням було дано 

«рабів перетворити в народ». Вона – про прагнення 
нашого народу «вийти з рабства, вирвати його з 

серця», про історію України, про її майбутнє. 
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До 250‐
річчя від 

Дня 
народження 

Людвига 
ван 

Бетховена 

Музика ‐ мистецтво, 
що зцілює

      Людвіг  ван  Бетховен… 
Одне це ім’я змушує відчу‐
ти прилив сил та емоційне 
піднесення,  не  говорячи 
про  саму  музику  геніаль‐
ного  композитора,  наро‐
дженого на зламі століть. 
     У цьому році вся світова 
громадськість  святкує 
250‐річчя  від  Дня  наро‐
дження  Людвига  ван  Бет‐
ховена,  автора 
«Аппассіонати»,  «Місячної 
сонати»  й  безсмертної 
Дев’ятої  симфонії,  де  ге‐
рой  постає  на  фоні  бурх‐
ливої  епохи.  Титанічна 
фігура Бетховена невід’єм‐
на  від  тієї  картини  підне‐
сення  у  Західній  Європі, 
що  віддзеркалювала  май‐
бутню  «весну  народів». 
Неможливо  не  помітити 
надзвичайну  експресив‐
ність  і  велич  його  творінь. 
«Ода  до  радості»  на  вірші 
Ф.  Шиллера  стала  гімном 
єдиної  Європи.  Дев’ята 
симфонія – це  ідейний  за‐
повіт  Бетховена,  полум’я‐

не  звернення  до  всього  людства. 
     Композитор  і піаніст,  твори якого вико‐
нуються й сприймаються з величезним за‐
хватом та пошаною, писав в усіх  існуючих 
жанрах  епохи  класицизму.  В  своїх  творах 
митець дуже сміливо намагався проникну‐
ти  в  потаємні  куточки  психіки  людини, 
розкрити  всю  палітру  внутрішнього  світу, 
передати  складну  гаму  пристрастей,  що 
охоплюють  її.         

   Щоб розгадати таємницю творчості Бетхо‐
вена  потрібно  вслухуватися  в  його  музику, 
аналізувати,  насолоджуватися  її  звучанням, 
вивчати  та,  звичайно,  виконувати. 
   В ювілейному році в Німеччині під девізом 
«Відкриваємо заново Бетховена» відбудеться 
понад  тисячі  культурних  подій:  концертів, 
оперних  спектаклів,  виставок  та  інших  за‐
ходів. На початку травня в Харкові пройшли в 
онлайн‐форматі  «Весняні  Асамблеї»,  де  тео‐
ретична Олімпіада та XVІІ Відкритий конкурс 
молодих  музикантів‐виконавців  та  компози‐
торів  були присвячені  250‐річчю  від Дня на‐
родження  Людвига  ван  Бетховена.  Багато 
студентів  із  Сєвєродонецького  коледжу 
культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва  
взяли  участь  в  цих  змаганнях  та  отримали 
призові  місця.             
       На базі нашого навчального закладу в ди‐
станційній  формі  також  відбулися  творчі  за‐

ходи  на  честь ювілею  Бетхове‐
на,  де  студенти  першого  курсу 
розкрилися  з  нового боку,  про‐
явили  ініціативу  та  неосяжну 
творчу  енергію.  В  тандемі  з 
теоретичним  опануванням  ба‐
гатогранного  творчого  доробку 
Людвіга ван Бетховена були ор‐
ганізовані захоплюючі  інтернет‐
форми  роботи  з  практичного 
музикування в курсі світової му‐
зичної  літератури.  Онлайн‐вік‐
торини,  конкурс  есе  «Мій 
Бетховен»,  флеш‐моб  «Зіграй 
симфонію  Бетховена»  допома‐
гали краще заглибитися в атмо‐
сферу  стилю  композитора  та 
епохи  класицизму. 
      «Через боротьбу до перемо‐
ги!»,  –  цей  девіз  стає  дуже 
влучним  в  наші  часи.  Тож 
стаємо  сильнішими  й  дякуємо 
Бетховену  та  його  дивовижній 
музиці  за  натхнення! 

«Справжнє мистецтво 
нетлінне», ‐ сказав якось 
Людвіг ван Бетховен. Це 
висловлювання можна 

застосувати і до його музики. 
Він був гуманістом, людиною з 
нестандартним мисленням, 

музичним провидцем ‐ і 
сьогодні є одним з найбільш 
популярних композиторів у 

світі.

 Завідувач кабінету‐музею 
Сергія Прокоф’єва,

викладач ЦК «Теорія музики» –
Анастасія Михайлова

Жителі і гості Бонна зможуть 
побачити і зробити фотографії на 

тлі 700 скульптур усміхненого 
Людвіга ван Бетховена, якого 
зазвичай зображують трохи 

похмурим і дуже серйозним. Акція 
здійснюється за рахунок приблизно 
тисячі партнерів‐спонсорів. Після 
закінчення проекту кожен з них 

отримає по одній такій фігурі. Хто 
не встиг стати спонсором, зможе 

купити свого Бетховена за 700 євро 
з автографом автора і за 350 євро ‐ 
без автографа. Бетховенів повинно 

вистачити всім бажаючим.
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StarWalk 2
Зоряне 
небо 

на долоні  

На відстані: 
дотягнутися до зірок 

       Star Walk 2 – це ваш ін‐
терактивний гід по зірках і 
планетах,  зоряний  атлас 
космосу,  додаток  для  по‐
шуку  і  відстеження 
зірок,  сузір'їв,  планет,  су‐
путників  та  інших  небес‐
них  тіл  на  карті  зоряного 
неба.  Досить  направити 
пристрій  на  небо  ‐  і  в  ре‐
альному  часі  зоряне  небо 
з'явиться  на  екрані!  Карта 
зоряного  неба  оновлюєть‐
ся  автоматично,  слідуючи 
за  вашим  рухом.  Направ‐
ляючи  пристрій  на  різні 
ділянки неба,  на  екрані  ви 
побачите  точне  розташу‐
вання небесних тіл  (зірки  і 
сузір'я,  планети  і  супутни‐
ки,  комети, метеори  і  т.д.) 
в  реальному  часі    (ця 
функція  працює  тільки  на 
пристроях  з  цифровим 
компасом).  Додаток 
працює  на  базі  операцій‐
них  систем  Android,  IOS, 
Windows  mobile,  доступні 
такі функції як: машина ча‐
су,  доповнена  реальність, 
стрілки‐покажчики.

      Піднявши  смартфон  до 
неба,  ви  автоматично  ак‐
тивуєте  віртуальний  теле‐
скоп.  На  екрані  буде 
відображатися  та  ділянка 
зоряного  неба,  на  яку  ви 

навели  телефон.  Програма  автоматично 
визначає  координати  та  демонструє  саме  ті 
сузір’я,  які  дійсно  можна  побачити  у  той  чи 
інший  момент  часу.           

       Обравши дату  і час, ви зможете дивитися 
на зірки  і сузір'я на небі, спостерігати за роз‐
ташуванням  планет  і  інших  небесних  тіл  у 

будь‐який  момент  минулого  і  майбутнього. 
Час    можна  змінити  натиснувши  у  правому 
верхньому куті на годинник  і утримуючи йо‐
го  кілька  секунд.                       

         Атлас  зоряного неба Star Walk розпізнає 
ваше  місце  розташування  автоматично,  але, 
якщо вам захочеться переглянути зоряне не‐
бо у реальному часі з іншої точки Землі, про‐

сто  змініть  параметри  в  налаштуваннях.
         Цю програму можна використовувати як 
вдень,  так  і  вночі,  проте,  щоб  зробити  спо‐
стереження за нічним небом більш комфорт‐
ним для ваших очей, атлас зоряного неба Star 
Walk  передбачає  нічний  режим.  У  ньому  всі 
яскраві  об'єкти  стають  червоного  кольору. В 
режим  можемо  перейти  змінивши  парамет‐
ри  в  налаштуваннях.                 

            Якщо  ви  хочете  знайти на 
небі конкретний об'єкт, оберіть 
його в пошуку меню і слідкуйте 
за  спеціальної  стрілкою‐покаж‐
чиком,  яка  буде  підказувати 
вам  напрямок  пошуку.         

     Наводячи телефон на якийсь 
небесний  об'єкт  можна  в  цей 
же  момент  дізнатися,  що  за 
об'єкт,  його  координати,  поди‐
витися фотографії  з ним та від‐
крити  статтю  з  Вікіпедії  про 
нього.
        Нескінченно можна дивити‐
ся на три речі: як горить вогонь, 
як тече вода, і як сяє зоряне не‐
бо.  І  якщо  з  першими  двома 
джерелами  натхнення  люди 
стикається чи не щодня, то про 
небо  ми  знаємо  дуже мало.  За 
всю  історію  людства  наблизи‐
тися  до  зірок  вдавалося  лише 
обраним,  а  тепер  така  мож‐
ливість  з'явилася  у  кожного!

Віртуальний 
телескоп

Вибір місця 
розташування

Стрілки
покажчики

Машина часу

Інформація 
про всі 

планети, 
сузір'я та 

зірки

 студентка І курсу –
 Ольга Хабюк

Карта зоряного неба 
у нічному режимі
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Ти цілий 
Всесвіт, 
або Як 
Космос 
змінює 

Людину

На відстані: 
дотягнутися до зірок 

        Ім’я  Кріса  Хедфілда 
знайоме,  мабуть,  неба‐
гатьом.  А  дарма,  адже  це 
один з найбільш досвідче‐
них  та  популярних  астро‐
навтів  у  світі.  Перший 
канадський  астронавт,  що 
побував  у відкритому кос‐
мосі,  відеоблогер, творець 
першого  в  історії  косміч‐
ного  кліпу  та  музичного 
альбому, автор бестселеру 
«Посібник  астронавта    з 
життя  на  Землі»  ‐  це  все 
про  нього.             
          Крістофер  народився 
29  серпня  1959  року  в 
провінції Онтаріо  в  родині 
пілота цивільної авіації. Як 
і  мільйони  дітлахів  того 
часу,  він  із  захватом  спо‐
стерігав  за  виходом  Ніла 
Армстронга  на  поверхню 
Місяця  по  сусідському 
телевізору. Це    надихнуло 
9‐річного  хлопця  стати 
астронавтом.  І  хоча  Кана‐
да на той момент не мала 
власної  космічної  програ‐
ми, він твердо вирішив, що 

зробить усе від нього залежне, щоб потрапи‐
ти в космос. «Подивіться на те, ким ви хочете 
стати і почніть перетворювати себе в цей об‐
раз, ‐ напише він згодом у своїй книзі. ‐ Мож‐
ливо, ви опинитеся не зовсім там, де хотіли б 
опинитися, але ви будете робити речі, які під‐
готують вас до професії, у яку ви вірите». Са‐
ме  тому  після  закінчення  школи  Хедфілд 
пішов  на  службу  до  Канадських  Військових 

Сил. Кар’єра розвивалася стрім‐
ко: за кілька років він освоїв ве‐
личезну  кількість  літаків  й 
інших  літальних  апаратів.  По‐
трапивши  в  програму  обміну 
військовими, Хедфілд  на кілька 
років переїхав до США. Там він 
пройшов  курс  підготовки  та 
став  астронавтом  NASA.  Його 
перший  політ  у  1995  році  був 
одним  з  найважливіших  в 
історії  світової  космонавтики. 
Кріс  Хедфілд  став  першим  ка‐
надцем,  який побував на росій‐
ській  орбітальній  станції 
«Мир».               
            Будучи  командиром  147‐
денної експедиції на міжнарод‐
ній  космічній  станції  (МКС),  він 
докладно  висвітлював  побут 
космонавтів і розповідав про те, 
як політ у космос змінює життя 

Крістофер Остін Хедфілд ‐ 
канадський льотчик‐випробу‐
вач і астронавт, який прой‐
шов через усі випробування і 
став тим, ким хотів бути в 

дитинстві.
«Навіть не найнасиченіший  
подіями день в космосі ‐ це 

втілення мрії»

«Посібник астронавта  з життя на 
Землі» ‐ обкладинка 

Кажуть,  що  згори  завжди  краще 
видно.  І  це  правда.  У  своїй  книжці 
астронавт  розповідає  про  власний 
шлях  до  зірок:  від  дитячої  мрії  до 
шаленого  адреналіну,  який  відчу‐
ваєш за тисячі кілометрів від рідної 
планети. Звісно, більшості з нас на‐
вряд  чи  доведеться  лагодити 
космічного  робота,  керувати  шат‐
лом або  виходити у  відкритий кос‐
мос,  як  Крісу  Гедфілду.  Але  його 
щирі,  дотепні  й  проникливі  історії 
змусять  по‐іншому  поглянути  на 
власне  життя,  на  його  цінності, 
успіхи  та  невдачі.             

Книга для дітей «Найтемніша темрява»
2016  рік

Кріс із дитинства мріяв бути астронавтом. І ще 
він дуже боявся темряви і тих, хто в ній ховається. 
Але одного дня він дізнався, що омріяний космос – 

то суцільна темрява. Чи подолає хлопець цю 
перешкоду на шляху до своєї мрії? Це книга про 

шлях до свлєї мрії та розширення горизонтів, про 
розвиток, науку і, звісно, про космос.       
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і світогляд. У інтерв’ю він зізнаєть‐
ся: «За ті роки, що я служу астро‐
навтом,  я  завжди  намагався 
зробити  все,  щоб  ділитися  своїм 
досвідом.  Він  надзвичайно  рідкіс‐
ний,  адже  людей,  які  побували  в 
космосі, менше, ніж лауреатів Но‐
белівської  премії.  На  нас  лежить 
велика  відповідальність.  Я 
працюю  з  космосом  вже  21  рік  і 
полетів туди зовсім не випадково. 
Ніхто  не  хапає  людей  на  вулиці  і 
не  кидає  в  космічний  корабель 
просто так. Я довго готувався, ме‐
не обирали  з‐поміж 5000 претен‐
дентів.  Це  був  довгий  процес 
відбору й навчання. Отож,  змінює 
скоріше не сам політ, а підготовка 
до нього. Вона допомагає змінити 
погляд  на  багато  речей:  на  те,  як 
ти  живеш,  як  думаєш  про  світ.  А 
сам  політ  –  це  як  вишенька  на 
торті,  що  створювався  десятиліт‐
тями  роботи  над  собою».     
         З цією метою в 2013 році Крі‐
стофер  Хедфілд  опублікував  кни‐
гу  «Посібник  астронавта    з  життя 
на Землі. Чого навчили мене 4000 
годин на орбіті», яка швидко стала 
бестселером.  Це  дивовижне  ви‐
дання  знайомить  з  життям  на 
космічному  кораблі  й  особливо‐

стями побуту в  стані невагомості. 
Читачі  зможуть  отримати  від‐
повіді  на  такі  запитання:
    • Як  космонавти  сплять,  їдять, 
дотримуються  правил  гігієни?
    •  Чому  необхідно  навчитись, 
щоб  впоратися  з  життям  на 
орбіті?
    •  За  якими  параметрами  відби‐
рають  учасників  космічних  експе‐
дицій?
   • Чим здивували канадця росій‐
ські  астронавти?             

«Звичайно, ми займаємося в кос‐
мосі серйозними речами, але всі 
ці речі ще й надзвичайно кумедні. 
Йдеться не тільки про роботу у 
відкритому космосі, але і про цу‐
керки M & M's, що весело танцю‐
ють усередині упаковки. Життя 
сповне маленьких приємних не‐
сподіванок не тільки в космосі 
але і тут, на Землі, і я думаю, що 

тепер бачу їх краще»  
  

      Перебування на борту косміч‐
ної  станції  дає  те, що неможливо 
відчути  деінде.  Наприклад,
можливість  облетіти  весь  світ  за 
92 хвилини. Спочатку це схоже на 
веселий  атракціон,  але  коли  ро‐

биш  це  2650  разів,  то  сприйняття 
поступово  змінюється.  Ви  почи‐
наєте  бачити  світ  таким,  яким  він 
є.  Світ  без  територій,  меж  і 
політичних конструкцій. Стародав‐
ній  світ,  якому  4,5  млрд  років. 
Наприклад,  невеликі  міста  в  Росії. 
Вони стоять на березі річки,  у них 
помітний  центр  і  передмістя,  до 
них підходить залізниця, а навколо 
–  ферми.  Такі  ж  патерни  можна 
побачити  в  Малайзії,  Новій  Зе‐
ландії,  Південній  Америці.  Після 
цього вже розумієш, що представ‐
ляє собою людство в глобальному 
сенсі.               
        Усі  ми  належимо  до  різних 
культур, і вони змінюються не тіль‐
ки на перетині кордонів країни. Го‐
ловне  –  визнавати,  що  всі  люди 
різні.  Потрібно  поважати  їхню  ін‐
дивідуальність.  Це  робить  нас 
сильнішими.  Усі  по‐різному  готу‐
ють  сніданок,  по‐різному  святку‐
ють  день  народження,  по‐різному 

На відстані: 
дотягнутися до зірок 
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Ми живемо на шести континентах. У нас 
різний колір шкіри, мова, культура, але 
найчастіше бажання однакові. Ми всі 
прагнемо до знань, успіхів, щастя. Це 

зайвий раз доводить, що ми схожі, рівні й 
єдині. Шкода, що для того, щоб зрозуміти 

це, іноді потрібно вирушити в космос.

Одеський театр опери та балету
Кістон ‐ одне з найбільших озер

Одеса, штат Флорида
Найбільша в світі статуя кролика 

Одеса, штат Техас

Одеса ‐ не тільки перлина  Чорного моря.  У неї цілих 12 тезок в США, Канаді та 
Бразилії. Вперше місто Одеса на мапі американського штату Флорида з'явилося  
в  1888  році.  За  даними  істориків,  поселення  заснував  емігрант  з  Російської  ім‐
перії  дворянин  Петро  Дементьєв,  якого  американці  знали  як  Пітера  Деменса. 
Тут немає моря, але є безліч озер. Є своя Одеса  і в Канаді. Цей населений пункт 
на 10 років старший за українське місто. У 1784 році на цьому місці з'явилося по‐
селення  Мілл  Крік,  яке  вже  в  1856  році  перейменували  в  пам'ять  про  облогу 
Одеського  порту  під  час  Кримської  війни.  До  речі,  екс‐президента  США  Джор‐
джа  Буша‐старшого  можна  називати  одеситом:  він  жив  у  техаській  Одесі  в 
1948‐1949 роках. Світ набагато тісніший, ніж ми думали!                                                                  
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співчувають  трагедії  –  і  це 
культурне  різноманіття  збагачує. 
Уявіть: ми  вечеряємо на  космічній 
станції всі разом. Хтось виріс у Те‐
хасі,  хтось  –  у  Білорусі,  хтось  –  у 
Казахстані.  У  всіх  різні  страви, 
спеції,  навіть  гірчиця в  усіх  відріз‐
няється.  Не  можна  вважати,  що 
чиясь  культура  єдино  правильна. 
Інакше  було  б  просто  нудно.  По‐
трібно  старанно  працювати  з  ко‐
мандою  перед  польотом,  щоб 
навчитися розуміти один одного. І 
саме  в  тому,  що  ми  різні,  наш 
успіх.
    У  сучасній  культурі  музика 
займає  особливе,  безсумнівно 
важливе  місце.  Вона  оточує  нас 
звідусіль,  навіть  у  космосі. Ось  на 
станції «Мир» завжди були музич‐
ні  інструменти.  Росіяни  були  пер‐
шими,  хто  взяв  із  собою  гітару на 
«Салют‐6».  Побувавши  там,  Кріс 
Хедфілд  збагнув,  що  музика  на 
станції  –  це  чудово.  Зрозуміли це 
й  психологи  NASA.  Музика  важ‐
лива  для  людської  душі,  вона  до‐
помагає  підтримувати  ментальне 
здоров’я.  На  борту  є  велика  му‐
зична  бібліотека,  організована  в 
рамках  психологічної  підтримки. 
У  електронній  базі  є  практично 
будь‐яка  існуюча  музика:  від  кла‐
сики  до  творів  із  мультфільмів  і 
відеоігор.  Коли  хтось  працює  або 
робить  вправи,  то  бере  навушни‐
ки.   Такі властивості має не тільки 
її прослуховування, а й виконання. 
Отже,  психологи  вирішили  від‐
правити  на  борт  МКС  гітару.  Ця 
гітара Larrivée літає в космосі вже 
15 років. Кожен день на ній хтось 
грає. Це і Роман Романенко (росій‐
ський астронавт, раніше був учас‐
ником  рок‐групи),  і  Том 
Маршберн  (американський  астро‐
навт та класичний гітарист), і, звіс‐
но,  Кріс  Хедфілд.     
     Він випустив музичний альбом, 
записаний  в  космосі  на МКС. Про 
це Хедкліф написав у Twi er: «Му‐
зика  з  позамежного.  Альбом 
«Space  Sessions:  Song  From  a  Tin 
Can» випущено сьогодні. Я радий! 

Альбом  доступний  на  Землі».  Він 
включає  в  себе  10  авторських  пі‐
сень  і  кавер‐версія  пісні  Девіда 
Боуї  «Space  Oddity».  Альбом  до‐
ступний  в  Itunes,  Google  Play  й 
Amazon, а історію створення мож‐
на  послухати  на  SoundCloud. 

          Під  час  запису  Хедфілд  зіт‐
кнувся  з  багатьма  труднощами. 
«Грати  на  гітарі  без  гравітацї  – 
здавалося  б,  що  може  бути 
простіше? Гітара просто літає – ви 
можете  подумати,  що  грати  так 
простіше,  ніж на Землі,  адже  вам 
не потрібно тримати  її,  ‐  зазначає 
асторнавт.  –  Тим  не  менш,  якщо 
ви  перебуваєте  в  невагомості, 
гітара  не  лежатиме  на  вашому 
коліні.  Вам  доведеться  знайти  ін‐
ший  спосіб  зафіксувати  її.  Будь‐
який рух лівої руки – і гітара нама‐
гається  полетіти  від  вас!  Крім 
того,  досить  непросто  знайти  ти‐
хе місце на МКС». Він порівняв за‐
пис  на  космічній  станції  з 
спробами  записати  пісню  на  зад‐
ньому судінні автомобіля чи авто‐
буса – навколо все шумить і гуде. 
Хедкліф  також  зіткнувся  зі  зміна‐
ми  в  своєму  голосі.  Завдяки 
гравітації  кров  та  інші  рідини мо‐
жуть  вільно  залишити  голову, 
проте  в  невагомості  це  не  відбу‐
вається.  Язик  розбухає,  слина  за‐
лишається  в  роті  –  усе  це  може 
змінити  голос  до  невпізнання. 
Кріс  називає  це  «космічним  голо‐
сом».  Можна  сказати,  що  голос 
Хедфілда  став  новим  голосом 
космічних  польотів.         

        Для  нього  це  ще  один  спосіб 
поділитися  надзвичайним  до‐
свідом.  Адже  люди  сприймають 
інформацію  через  мистецтво  ін‐
туїтивно – зовсім інакше, ніж через 
наукові  пояснення.  Не  важливо,  у 
якому  саме  місці  писати  музику: 
сидячі  в  автобусі,  на  березі  річки 
або  зависнувши  біля  ілюмінатора 
космічного  корабля. Музика  наро‐
джується  в  душі,  а  не    в  конкрет‐
ному  місці.    «Головне  –  відчути 
правильний творчий настрій і мати 
натхнення,  ‐  ділиться  секретом 
Хедкліф.  –  Космічний  корабель  – 
досить надихаюче місце,  але Зем‐
ля  все‐таки  надихає  набагато 
сильніше». Однак найбільшу попу‐
лярність отримав кліп: під акомпа‐
немент  гітари  він  виконав 
знамениту  пісню  Девіда  Боуї 
(David Bowie) «Space Oddity». Відео 
набрало більше 20 млн переглядів 
на  YouTube.  У  своєму  блозі  астро‐
навт  зізнався,  що  це  –  подарунок 
усім  його  читачам  і  його  останній 
акорд  у  кар’єрі  космонавта. 
         Кріс Хедкліф веде щоденник у 
Twi er,  де  на  нього  підписано  по‐
над  900  тисяч  чоловікіі.  Блог  ка‐
надця  в  Tumblr  неодноразово 
потрапляв  у  десятку  найпопуляр‐
ніших.  Після  першого  польоту  він 
опинився  на  обкладинці  журналу 
Time,  Канада  навіть  випустила 
банкноти  з  його  портретом.  «Я  не 
очікував  такої  популярності,  ‐ 
зізнається  Хедкліф,  ‐радше  вона 
накопичувалася  довгий  час».
         Ні для кого не секрет, що кос‐
монавт – це не тільки добре підго‐
товлений  пілот,  що  витримав  не 
один десяток тестів і випробувань. 
Це  обличчя  країни,  приклад  для 
наслідування  для  усіх  хлопчаків, 
котрі мріють про космос. Під усі ці 
критерії  й  підходить  Крістофер 
Хедкліф,  який  за  досить  недовгу 
кар’єру астронавта завоював світо‐
ву популярність і дійсно прославив 
свою  країну  на  весь  світ. 

На відстані: 
дотягнутися до зірок 

 Головний редактор ‐ 
Єлизавета Мельник
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         ART‐ 
   МОЗАЇКА‒ 
    не тільки
     ГАЗЕТА 

У стінах рідного 
коледжу

 Ідея створення студентсь‐
кого  медіапроєкту  «ART‐
МОЗАЇКА»  народилася  у 
червні  2019  року,  тоді  ж 
було  розроблено  концеп‐
цію та методологію проєк‐
ту,  а  з  вересня  2019  року 
він отримує практичну ре‐
алізацію.  Основними  кри‐
теріями  розвитку 
медіапроєкту  стали: 
 • Творча діяльність;             
  • Міжпредметна                     
змістова  сфера;                 
 • Відкрита координація       
через  групу  Viber;     
 • Студентський колектив;
 • Довгостроковість;        
 • Мережева технологічна  
платформа; 
 • Відкрита  та   вільна       
участь усіх охочих  (форму 
зворотного  зв’язку  роз‐
міщено у розділі Контакти 
та  взаємодія).
  Медіапроєкт складається 
з  комплексу  каналів, 
сервісів  і веб‐інструментів, 
об'єднаних  у  єдине  сере‐
довище  Blogspot  (Google). 
Таким  чином  блог  ART‐
МОЗАЇКА  є  узагальню‐
ючим майданчиком медіа‐
проєкту  з  вбудованими 
Flash‐документами,  фото‐, 
відео‐ресурсами,  тран‐ 
сляціями  та  іншими  ціка‐
винками. 
        Головною  метою  є  ро‐
звиток  творчого  потенціа‐
лу  студентів  коледжу,  їх 
особистісної  індивідуаль‐
ності. Ми розширюємо ко‐
ло  спілкування 
студентства  та  педагогів, 
навчаємо  їх  інформаціїній 
культурі  та  медіаграмот‐
ності, мистецтву працюва‐
ти  в  команді.  Крім  того, 
знайомимо  світ  з  нашими 
останніми новинами щодо 
концертів,  фестивалів,  ро‐
бимо  мистецтво  ближ‐
чим. 

     Блог проєкту має такі 
розділи: Головна сторін‐
ка,  Про  нас,  Історія  ро‐
звитку,  Наші  здобутки, 
Слайд‐шоу, Веб‐журнал 
«Цифрові трансформації 
у  сучасному  суспіль‐
стві»,  Моя  країна  в 
смартфоні,  PDF‐газета, 
Умови  публікації  ма‐
теріалів,  Контакти  та  взаємодія.

      Головна  сторінка  блогу  налічує  31  пуб‐
лікацію.  На  ній  розміщені  віджети
Pinterest‐, Facebook‐ та Twi er‐сторінок. З ве‐
ресня 2019 по травень 2020 рр. нас подиви‐
лось  7428  людини.  Серед  найпопулярніших 
публікацій:
      •  Карантин  дистанційному  навчанню  не 
перешкода  (1788  переглядів);       
      •  Як  віртуальна  та  доповнена  реальність 
змінюють  систему  вищої  освіти  (270
переглядів);
    • Відкриття концертного сезону 2019 (188 
переглядів);
   • Прес‐Весна на Дніпрових схилах.         Осо‐
биста  думка  (155  переглядів);         
   • Нотний редактор MuseScore за 30 хвилин 
(120  переглядів);                     
     • ХІ Міжнародний фестиваль педагогічних 
інновацій  (105  переглядів);             
    •  Я  –  музикант  або  як  обирала  собі  про‐
фесію  (95  переглядів).             
        Кожен  перехід  на  публікацію  блогу 
здійснюється  через  певне  джерело.  Наразі 
найактивнішими є Facebook й Instagram, а та‐
кож  пошукова  система  Google.       

    Facebook‐сторінка  медіапро‐ 
єкту має 75 підписників. За до‐
помогою сервісу   sendpulse.com 
на  ній  реалізовано  чат‐бот,  що 
дозволяє швидко та зручно від‐
повідати  на  запити  користу‐
вачів.         

    Instagram‐акаунт має 233 під‐
писника.  Оскільки  це  одна  з 
найопулярніших соціальних ме‐
реж, сторінка має досить велку 
кількість  переглядів  (біля  8000) 
та  підписників. 
Наша  аудиторія  –  це  користу‐
вачі  з  Сєвєродонецька  (43  %), 
Лисичанська  (6%),  Києва  (5%), 
Рубіжного  (3%),  Харкова  (2%) 
віком  від  13  до  44  років.         

      У  Instagram  розміщуються 
якісні світлини з культурно‐мис‐
тецьких  заходів.  Усі  інші  фото‐
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Веб‐адреси сторінок медіапроєкту
  •  Блог  проєкту  h ps://artmozaika2017.blogspot.com                   
  • Сторінка у Facebook h ps://www.facebook.com/artmozaika2017   
  •  Сторінка  у  Twi er  h ps://twi er.com/artmozaika2017           
  • Акаунт в Instagram h ps://www.instagram.com/artmozaika2017   
   • Акаунт у Pinterest h ps://www.pinterest.ru/artmozaika2017             
  •  Відео‐канал  проєкту  на  YouTube                                       
h ps://www.youtube.com/channel/UCeEVxQYjjlNLb5NpyKp2zTg
  • Акаунт у сервісі Slideshare                                                     
h ps://www.slideshare.net/artmozaika2017
  •  Акаунт  у  сервісі  Issuu  h ps://issuu.com/artmozaika             
  • Агрегатор Flipboad                                                                 
h ps://flipboard.com/@artmozaika2017/‐sp0f7gbty?from=share
  •  Електронна  пошта  Gmail  artmozaika2017@gmail.com  та     
споріднені  Google‐сервіси.                 

Наша команда:
Артем Подзюбанчук   
головний експерт, відповідаль
ний  за  інформаційне  супрово
дження  –  контент 
медіапроєкту
Ніколетта Ралік   фотограф, 
артдизайнер
Ольга  Хабюк                 
редактор
Олександра  Трощий         
менеджер  Instagram  і   
Pinterest
Михайло  Зінченко           
консультант  з  розвитку 
студентських  медіаініціатив
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графії  публікуються  в  інтернет‐
сервісі Pinterest. Він дуже зручний 
з практичноої точки зору. Спочат‐
ку  адміністратором  створюється 
дошка, присвячена будь‐якій події. 
Потім  студентам, що  виявили  ба‐
жання  освітлювати  подію,  на‐
дається  доступ  до  дошки,  яку 
вони  й  наповнюватимуть  фото‐
графіями.  Кожного  разу  це  різні 
дошки  та  різні  студенти.  Так 
вирішується проблема адміністру‐
вання  сервісу.  У  Pinterest  наш 
проєкт  загалом  має  514  пінів,  які 
заостанніх  90  днів  переглянули 
5956  раз.  Зацікавленість  контен‐
том  постійно  зростає.  На  це  вка‐
зує  зростаюча  кількість 
переглядів  публікацій.     

       На YouTube‐канал  завантажено 
відеозаписи  концертів,  передачі, 
новини,  проморолики.  Канал  ART 
Mozaika налічує 38 відео. Поки що 
канал  не  дуже  активний  (21  під‐
писник),  проте  поступово  він  ро‐
звивається,  а  кількість  переглядів 
зростає  (1741). 
   У січні 2020 року на майданчику 
Flipboard  створено  соціальний 
журнал,  присвячений  питанням 
діджиталізації різних сфер нашого 
життя.  «Цифрові  трансформації  у 
сучасному суспільстві» – це сучас‐
но оформлений журнал, що  зруч‐
но  переглядати  у  додатку 
Flipboard на мобільних пристроях. 
Ми збираємо  інформацію з різних 
Інтернет‐джерел та формуємо  її у 
єдиному  потоці. 
      Статистичні  дані  вказують,  що 
медіапроєкт  є  не  лише  ко‐
мунікаційним  майданчиком,  а  й 

інформаційним  ресурсом.  Він  ви‐
конує  пізнавальну,  профорієн‐ 
таційну та профагітаційну функції. 
Його  подальша  реалізація  дозво‐
лить  підвищити  рівень 

залученості 
студентів 
нашого 
коледжу  до 
медіа 
діяльності.
      Велика  по‐
дяка  всім  сту‐
дентам,  хто 
долучався  до 
проєкту  ідея‐
ми  і  матеріа‐

лами  (Катерина  Приказ‐  чикова, 
Єлизавета  Горностаєва,  Єлізавета 

Фадєєнко,  Вероніка  Ткачова,  Віра 
Барсукова,  Анна  Смирнова).

 
Координатор медіапроєкту,

завідувач кабінету інформатики,
викладач ЦК «Загальноосвітні та

соціально‐гуманітарні дисципліни»,
викладач‐методист, кандидат

педагогічних наук ‐ 
Олексій Воронкін

У стінах рідного 
коледжу
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«Нашого 
цвіту по 
всьому 
світу»
З Днем 

народження, 
коледж!

У стінах рідного 
коледжу

        Нам  виповнилося  54 
роки,  впродовж  яких  ко‐
ледж  залишається 
культурним  центром 
Сєвєродонецька.  Колек‐
тив  сформував  прекрасні 
традиції,  готує  молодих 
спеціалістів,  які  працю‐
ють  за  фахом  по  всьому 
світу:  від  рідної  України 
до  Мексики.           
    Ідея  відкрити  середній 
музичний  навчальний  за‐
клад  у  відносно молодо‐
му  й  невеликому  місті 
належала  першому  ди‐
ректору  музичного  учи‐
лища  Лобку  Євгену 
Анатолійовичу,  людині 
енергійній,  обдарованій 
талантом  організатора, 
пропагандиста  музичної 
культури.  З  1‐го  червня 
1966  року  училище  роз‐
почало  свою  діяльність  і 
відразу  ж  почалося  фор‐
мування  педагогічного 
колективу,  основу  якого 
склали  випускники 
провідних  консерваторій 
колишнього  СРСР  – 
Москви,  Ленінграда, 
Києва,  Одеси,  Харкова, 
Львова.     
          Перший  навчальний 
рік пройшов у колишньо‐
му приміщенні хіміко‐ме‐
ханічного  технікуму.  Це 
був  триповерховий  буди‐
нок  без  концертної  зали 
та  інших  спеціалізованих 
музичних  класів.  Тому 
буквально  з  другого  на‐
вчального  року  розпочи‐
нається  будівництво,  в 
якому  крім  будівель‐
ників‐професіоналів  бе‐
руть  участь  і  викладачі,  і 
студенти.  Таким  чином, 
до  старої  будови  до‐
дається  Велика  концерт‐
на  зала  на  500  місць, 
з’являються  Мала  зала 

для  проведення  академічних  концертів, 
спортивна  зала,  хоровий  клас,  бібліотека  з 
читальною залою на 50 місць, оригінальний 
і самобутній хол на першому поверсі з «по‐
вітряними сходами», невеличким фонтаном 
та  «зимовим  садом»,  просторі  холи  з  за‐
тишними  балкончиками  на  другому  та 
третьому  поверхах. 
      Сьогодні  наш  коледж  –  це  престижний 
навчальний  заклад,  що  готує  справжніх 
професіоналів. Тут працює дружний колек‐
тив педагогів,  які  по‐справжньому  закохані 
у  свою  справу.         
 

Музыка умеет говорить
Звуками, без слов, дыша 

любовью.
Музыка умеет  
окрылить,

И увлечь, и увести с 
собою.

Музыка умеет вознести
Душу ввысь, до 

звездного сиянья,
И подскажет, где 
сказать «прости»,
И грехам отыщет 

оправданье.

Из глубин загадочных 
веков

Музыка нисходит 
торжествуя,

Сладок плен ее святых 
оков,

Словно первый трепет 
поцелуя.

Музыка несет с собою 
код

Очищенья, вечности, 
спасенья.

В точках нот чужая 
жизнь живет

Ярким и великим 
откровеньем.

Если мы умеем 
понимать

Боль и смех Бетховена 
и Листа,

Если нам дано 
переживать

Также чутко, глубоко и 
чисто,

Значит мир распахнут 
для чудес,

И не так уж зачерствели 
души.

Музыка – великий дар 
небес!

Пробудись, и слушай, 
слушай, слушай!

Наталія Кулакова
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З Днем 
вишиванки, 
Україно! 

У стінах рідного 
коледжу

      Травень  щедрий  не 
тільки  на  яскраві  барви 
природи,  а  й  на  свята. 
Щойно  ми  відзначили 
День  миру  і  праці,  День 
пам’яті  і  примирення, 
День Перемоги, День ма‐
тері,  День  Європи,  а  вже 
на  порозі  Всеукраїнський 
день вишиванки! Це наше 

рідненьке  свято, що  має  глибоке  коріння  і 
передається  генетично,  згуртовує  нас  на‐
вколо  традиції.
     Вишиванка  така ж яскрава,  як  і  природа 
України,  супроводжує  наше  життя  рушни‐
ками, сорочками, сукнями від колискової – 

через  весілля,  побут,  наро‐
дження  наших  дітей  –  аж до 
кінця.
      Зі  святом  вас,  шановні 
українці!  Нехай  вишиванки 
ваших  мам  і  бабусь  стануть 
для вас святими оберегами на 
щастя,  на  добро.
   Подивіться які ми гарні у ви‐
шиванках!     

Практичний психолог коледжу ‐ 
Наталія Юрченко
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Вітаємо 
переможців 
ОЛІМПІАДИ

Нам є чим пишатись 

  Весняні «Харківські Асам‐
блеї»  пройшли  цьогоріч  в 
дистанційному форматі  та 
принесли  ОКЗ  «Сєвєродо‐
нецькому коледжу культу‐
ри  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва»  одну  Першу, 
дві  Других  та  одну  Третю 
премії  в  теоретичній олім‐
піаді!  Ініціатором  ство‐ 
рення  фестивалю  та  його 
художнім  керівником  є 
народна  артистка  України, 
професор,  кандидат  мис‐ 
тецтвознавства,  ректор 
Харківського  національ‐ 
ного  університету  мис‐ 
тецств  імені  І.  П.  Котля‐ 
ревськогов  Тетяна  Бори‐ 
сівна  Вєркіна.  Головна 
мета  Асамблей  —  це 
просвітницька  діяльність 
та  інтеграція  українського 
музичного  мистецтва  в 
європейський  простір. 
Тож,  «героєм»  фестивалю 
кожного  року  обирається 
Митець,  чия  художня 
діяльність  та  громадська 
позиція  найбільше  відпо‐ 
відають  актуальним  для 
суспільства  викликам.  У 
різні  роки  це  була 
творчість  В.  А. Моцарта  й 
Й.С. Баха, Ф. Шуберта  і Ф. 
Мендельсона, Г. Персела й 
Д.  Скарлатті,  Й.  Брамса  й 
М. Глінки, П. Чайковського 
і Й. Гете, Й. Гайдна й І. Кот‐ 
ляревського,  братів 
Антона  та  Миколи 
Рубінштейнів…   
        Роботи  творчого  кон‐

курсу  на  честь  250‐річчя  від Дня  наро‐
дження Людвига ван Бетховена, розгля‐
далися  відповідно  до  змісту,  жанру  та 
форми  викладу  матеріалів:  історія, 
теорія та музичний аналіз, музична кри‐
тика, публіцистика. Рішенням журі Кон‐
курсні  роботи  було  розподілено  по 
трьох  номінаціях:  «Аналітичний  етюд», 
«Поетичне  враження»,  «Творчий  діа‐
лог».     

      Номінація  «Поетичне  враження»:
 • І премія «За втілення образу бетховенської 
музики  у  поетичній  формі»  –  Ірина  Бондар‐
чук       
  •  ІІ  премія  «За  єдність  думки  та  почуття  у 
музично‐критичному  есе»  –  Лілія  Вороно‐
ва           
 •  ІІІ премія  «За поетику слова про Бетхове‐
на»    –  Анастасія  Скнаріна       
          Номінація  «Аналітичний  етюд»: 
 •  ІІ премія «За науковий стиль» – Анастасія 
Щербакова 
          Усі  дані  про  переможців  були  надані  на 
сайті Харківського національного університе‐
ту  мистецтв  імені  І.  П.  Котляревського,  де 
учасників  також  привітала  ректор  універси‐
тету,  Народна  артистка  України  Тетяна  Бо‐
рисівна  Веркіна.  Дуже  символічним  та 
актуальним  в  умовах  віртуальної  форми 
олімпіади в цьому році стає вислів Р. Вагнера: 
«Справжня причина успіху бетховенської му‐

зики  полягає  у  тому,  що  люди 
вивчають  її не в концертних за‐
лах,  а  у  себе  вдома,  за  роя‐
лем».             
      Вітаємо дівчат –  наших  зіро‐
чок  та  їх  чудового  педагога 
Анастасію Олегівну Михайлову, 
що  в  складних  та  незвичних 
умовах дистанційного навчання 
підготувала  до  «Бетховенської 
Олімпіади».           
      Паралельно  з  олімпіадою 
проходив  конкурс  "Харківські 
асамблеї",  на  якому  студенти 
спеціалізації «Оркестрів струнні 
інструменти»  показали  свій   
високий  професійний  рівень. 

студент І курсу ‐ 
Кирило Власенко

Вітаємо!  Лауреатом  І  ступеню 
стала  Мирослава  Щербина  (IV 
курс),  клас  викладача  О.  Ша‐
ригіної,  концертмейстер  Г.  По‐
сошко.  Грамоти  учасників 
отримали:  Лілія  Воронова  (ІІІ 
курс),  Катерина  Палагутіна  (IV 
курс),  Артем  Подзюбанчук  (IV 
курс), клас старшого викладача 
К.  Саморядової,  конц.  Г.  Браж‐
ко та М. Щепетова.                     
    Бажаю всім учасникам твор‐
чої  наснаги,  впевненості,  рішу‐
чості,  здоров’я  та  нових 
перемог!  Так  тримати!     
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«ПРЕС‐
ВЕСНА НА 

ДНІПРОВИХ 
СХИЛАХ – 
2020»  

Нам є чим пишатись 

    15–17 травня 2020 року 
відбувся  XVІІІ  Міжнарод‐
ний  фестиваль‐конкурс 
«Прес‐весна  на  Дніпрових 
схилах».  Вперше  за  18 
років він проходив дистан‐
ційно  (#COVID‐19).  3  дні 
насиченого  медіаінтенси‐
ву, 18 заходів, 13 майстер‐
класів,  під  час  яких  жур‐
налісти,  блогери  та 
медіатренери  ділилися 
різними лайфхаками: як не 
поширювати  фейки,  як 
створювати  якісний 
контент; як організовувати 
освітні  квести,  як  застосо‐
вувати  інструменти просу‐
вання  в  Instagram;  як 
реалізувати  власну  SMM‐
стратегію;  як  розказати 
про  будь‐що  і  зацікавити 
будь‐кого і ще багато ціка‐
вого.  Фестиваль‐конкурс 
щороку  об’єднує  юні  та‐
ланти  різних  країн 
світу!       
      Учасниками  з  України, 
Білорусі,  Узбекистану, 
Франції, Польщі, Молдови, 
Чехії  та  Нідерландів  були 
презентовані  874  кон‐
курсні  роботи,  що  оціню‐
валися  професійним  журі 
– редакторами та жур‐

налістами  провідних 
ЗМІ,  науковцями  та  ви‐
кладачами  столичних 
закладів  вищої  освіти. 
Цьогорічна  тема фести‐
валю‐конкурсу  «2020: 
Моя  країна  в  смарт‐
фоні»,  обрана  за  рік  до 
події, виявилася як ніко‐
ли  актуальною  та  ціка‐

вою  для  всіх.  Оргкомітет  фестивалю  визна‐
чив 42 переможців (І–ІІІ місця) та 60 номінан‐
тів  спецпремій.
   Творчі наробки Сєвєродонецького коледжу 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія  Прокоф’єва 
представляли  дві  команди:  редакція  газети 
«ART‐Мозаїка»  та  учасники  однойменного 
проєкту під керівництвом Олексія Воронкіна 
(h ps://artmozaika2017.blogspot.com),  що 
посів  ІІІ  місце  в  номінації  «Медіапроєкт»  та 
був  відзначений  Дипломом  переможця 
фестивалю‐конкурсу  за  підписом  т.в.о. 
Міністра  освіти  і  науки  України  Любомири 
Мандзій. 
        Родзинкою  фестивалю  є  редакція  «Інфо‐
Манія»,  присвячена  цього  року  30‐ти  річчю 
Інформаційно‐творчого  агентства  «ЮН‐

ПРЕС». Впродовж двох днів сту‐
денти  нашого  коледжу  разом  з 
іншими  учасниками  писали 
сценарії,  створювали  фото  та 
відео  наробки  в  Facebook, 
YouTube,  Instagram.  Понад  60 
робіт змагалися за призові місця 
у  5  категоріях  ІнфоМанії: 
«Відео»,  «Фото/зображення», 

«Текст/сценарій»,  «Комікс», 
«Найактивніший  викладач».  Як 
підсумок – 18 переможців кон‐
курсу  в  онлайн‐редакції  «Інфо‐
Манія  2020»,  серед  яких  –  і 
наша  творча  комаанда  (ІІ  місце 
у  категорії  кращий  «Текст/
сценарій»).  Студенти  й  викла‐
дачі коледжу, які взяли участь у 
медіаінтенсиві  (майстер‐класи, 
вебінари), отримали Іменні Сер‐
тифікати  Київського  палацу 
дітей  та  юнацтва  (8  академіч‐
них  годин).
          «Прес‐весна  на  Дніпрових 
схилах» – це чудова можливість 
реалізувати себе у творчості та 
сфері  медіа  не  тільки  жур‐
налістам‐початківцям,  але  й  їх‐
нім  наставникам.  Однією  з 
особливостей  Фестивалю  є 
номінація  “Голос  покоління  Z”, 
де  юні  учасники  оцінюють  ро‐
боти  дорослих  журналістів‐
професіоналів,  які  пишуть  про 
молодь  і  для  молоді.         
        Тож  уперед,  до  нових  звер‐
шень!  Попереду  нас  чекають 
нові конкурси та нові перемоги.

 
Координатор медіапроєкту,

завідувач кабінету інформатики,
викладач ЦК «Загальноосвітні та

соціально‐гуманітарні дисципліни»,
викладач‐методист, кандидат

педагогічних наук ‐ Олексій Воронкін
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Дзвінкий 
успіх  

Нам є чим пишатись 

 
 
   Потужний «десант» сту‐
дентів  відділу  народних 
інструментів  Сєвєродо‐
нецького  коледжу 
культури і мистецтв  імені 
Сергія Прокоф’єва на XXV 
Всеукраїнському  фести‐
валі‐конкурсі  молодих 
музикантів  «Провесінь»  у 
місті  Кропивницький 
продемонстрував  могут‐
ній  сплеск  наших  талан‐
тів  серед  виконавців  на 
народних  інструментах: 
баяні,  акордеоні,  бала‐
лайці,  домрі  та  гітарі.       
      Дійсно,  дзвінким  успі‐
хом,  переможними  ви‐
ступами  наших 
виконавців обернулась ця 
подія:  десять  із  десятьох 
музикантів  було  відзна‐
чено  на  конкурсі.  Звання 
лауреатів та перше місце 
здобули студенти ІІ курсу 
Данило  Батраков  та  Гри‐
горій Юрченко викладача 
Сачлі  Валерія  Івановича, 
друге місце  в  своїй  кате‐
горії посіли студенти чет‐
вертого  курсу  Михайло 
Попович  викладача  Да‐

ниша  Анатолія  Дмитровича, 
Олексій  Щербак  викладача 
Метьолкіна  Генадія  Григоровича, 
Валерія Соломатіна викладача Во‐
лошиної  Людмили  Юріївни.  На 
третьому  місці  опиниися  друго‐
курсники  Олександр  Глазунов 
викладача  А.Д. Даниша  й Данило 
Номіровський  викладача 

Г.Г.Метьолкіна.  Дипломантами  конкурсу 
стали  юні  музиканти  Ярослав  Фірюлін  ви‐
кладача Даниша А.Д.  і Владислав Савосюк 
та  Антон  Лєліков  викладача  Метьолкіна 
Г.Г.             
     Студенти‐виконавці вдячні своїм талано‐
витим  і  самовідданим  викладачам. Велику 
роль у виступах конкурсантів часто відіграє 
концертмейстер  Бражко  Галина  Василівна 
–  прекрасна  піаністка,  витончений,  чутли‐
вий  концертмейстер,  своєю  грою  вона 

сприяла  яскравості  виступів 
наших  студентів.     
   Народні інструменти й музи‐
ка  для  українських  народних 
інструментів – баяна, акордео‐
на,  гітари,  балалайки  і  домри 
звучать в кожному місті й селі, 
по  всій  нашій  прекрасній 
Україні.  Це  яскрава  сторінка 
історії  музичної  культури 
українського  народу.  Вони 
виявляють  багатство  його 
душі,  свідчать  про  високу 
матеріальну  та  духовну 
культуру.  Мистецтво  гри  на 
цих  інструментах,  відоме  ще 
за часів Київської Русі, нині ро‐
звивається.  Майстерність  на‐
ших  юних  виконавців  вселяє 
надію,  що  й  далі  музика 
українських,  європейських  та 
американських  композиторів 
буде  поширюватись  на  нашій 
землі і нести радість слухачам. 
А ми бажаємо нашим конкур‐
сантам  подальших  успіхів  в 
досягненні вершин виконавсь‐
кої  майстерності.             

Викладач ЦК «Теорія музики» ‐ 
Валентина Даниш
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