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До Дня музики

Мовою звуків

Музика – це чи не найдивовижніший вид мистецтва. Вона
супроводжує нас від самого народження: це й мамина колискова, і
перший дзвоник у школі, й улюблені мелодії популярних пісень ‐ вони
надихають, навчають, дарують гарний настрій, об’єднують. Зрештою,
музичне мистецтво – це міжнародна мова спілкування всіх людей. Як
писав Арнольд Беннет: «Музика – це мова, яку розуміє лише душа. Її
необов’язково перекладати іншою мовою».
Альтернативою є Світовий
День Музики або Fête de la

Musique – щорічне свято на честь
музикантів‐аматорів і просто тих,
хто любить музику. Його організа‐
торами стали міністр культури
Франції Джек Ланган і французь‐
кий композитор і журналіст Моріс
Фльоре. Fête de la musique прохо‐
дить у всьому світі 21 червня з
1982 року. Більше 120 країн прово‐
дять це свято: організують без‐
коштовні публічні концерти в
парках і скверах, на вулицях і вок‐
залах, в музеях та інших громадсь‐
ких місцях. Це масштабна акція,
під час якої музиканти грають
просто неба. Україна приєдналася
до такої традиції в 2013 році: спо‐
чатку Львів, потім ‐ Харків. Цього
року вони об'єдналися, щоб свят‐
кування відбулося попри пан‐
демію.

Міжнародний день музики

святкують уже протягом 45 років –
вперше урочистості проводили 1 жо‐
втня 1975 року. Ініціаторами створен‐
ня
цього
свята
американський
скрипаль і диригент Ієгуді Менухін і
музикознавець Борис Ярустовський,
котрі звернулися з відповідною про‐
позицією до Міжнародної музичної
ради при ЮНЕСКО. Цього дня світ з
новою силою поринає у вир чарівних
мелодій, хвилюючих ритмів, доверше‐
них
гармоній.
Концерти,
творчі
зустрічі, виставки музичних інстру‐
ментів, теле‐ та радіотрансляції…
День музики втілює ідеали миру і
дружби
між
усіма
народами,
взаємного збагачення культур та по‐
ширення музичного мистецтва.

Популярний
зараз напрям
open air має
давнє коріння.
Уперше в жан‐
рі пленеру по‐
чав працювати
німецький
композитор
Георг Фрідріх
Гендель

Зі святом музики можна
привітати всіх на планеті, адже
ритм серця — це мелодія людсько‐
го життя. Тож ми вітаємо усіх зі
святом! Нехай на струнах вашої
душі звучать лише мажорні ме‐
лодії, а натхнення буде вашим
постійним супутником. Нехай му‐
зика завжди допомагає радіти
життю, думати про прекрасне, лю‐
бити, цінувати і насолоджуватися
кожним днем. Зі святом!
редакція газети «ART‐Мозаїка»
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До Дня музики

Музика ‐ це радість...
Розмова з улюбленим
педагогом

Цей рік приніс нам несподівані зміни. За

відомих обставин у всьому світі скороти‐
лася кількість концертів, публічних заходів
та зовсім до мінімуму звелося спілкування
між людьми. Але в Міжнародний день му‐
зики вдалося взяти інтерв'ю у чудового та‐
лановитого педагога Сінченко Наталії
Вікторівни. Нині вона є завучем Сєверодо‐
нецького коледжу культури і мистецтв
імені Сергія Прокоф'єва. Наталія Вікторів‐
на багато і наполегливо працювала в об‐
ласті музичного мистецтва, тож заслужила
звання справжнього професіонала своєї
справи.

Що Вам подобається у Вашій
педагогічній діяльності?
У коледжі я працюю викладачем музично‐

теоретичних дисциплін з 1993 року. Вже 27 років! Тер‐
мін, на мою думку, вражаючий. І якби мені моя робота не
подобалася, то я б її давно змінила. А що ж подобається?
По‐перше, я щодня чую різноманітну музику. Я розумію
її і десь там, всередині, по справжньому відчуваю. Мені
складно передати це звичайними словами: це радість,
натхнення, захоплення від того, що я маю зв'язок з диво‐
вижним світом музики. По‐друге, я спілкуюся зі студен‐
тами, колегами, намагаюся своїм прикладом у когось
виховувати цю любов до прекрасного або просто під‐
тримати, створювати мистецтво та ділитися своїми
знаннями. І це завжди так цікаво…

Як Ви вважаєте, чи потрібна
музикантам професійна
музична освіта?
4

Безумовно, потрібна!
Професійні музичні на‐
вчальні заклади з'явилися

трохи більше двох століть тому.
Їхня поява не була випадковою.
Педагоги музичних шкіл, училищ,
вузів подарували світові величезну
кількість
талановитих
людей:
іструменталістів,
композиторів,
співаків, диригентів... Кожна дис‐
ципліна, навіть, здавалося б, дале‐
ка від музики, вчить міркувати і
розвивати фантазію. А без цього
вмілим музикантом не стати.
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Що Ви думаєте про вислів «Вихідних
у справжніх музикантів не буває.
Не життя, а свято» ?

З тим, що у вільний
час музиканти і тим більше

педагоги‐музиканти зазвичай
займаються самовдосконален‐
ням або методичною роботою,
погоджуся. В наш час просто
необхідно тримати себе в то‐
нусі і не відставати від сучас‐
них тенденцій.

А що стосується свята... За будь‐
яким святом, зовнішнім блиском
і невимушеною легкістю у ви‐
ступі музиканта (неважливо яко‐
го
рівня)
завжди
стоїть
багатоденна та напружена робо‐
та, яку потрібно виконати на 200
відсотків, щоб отримати бажа‐
ний результат.

Розкажіть про свій
найбільш незвичайний урок...

Так одразу й не прига‐
даєш. Кожен урок неповтор‐

ний. А ось кілька цікавих
випадків можу розповісти.
Це було на початку моєї пе‐
дагогічної діяльності. Група
спеціалізації «Оркестрові на‐
родні інструменти», предмет
«Гармонія». Пояснюю, показую,
пишу на дошці, граю на фор‐
тепіано… Все як завжди. Але
після заняття до мене підхо‐
дить студентка і каже: «Дякую

за урок». Я була вражена. Мені ще
жодного разу цього не говорили.
Для мене, молодого педагога, це
було дуже важливо.
Або ще випадок. Предмет «Пе‐
дагогічна
практика
музичної
літератури». За декілька хвилин
до уроку підходить студентка
(дуже талановита і здібна дівчин‐
ка) і каже, що не готова вести за‐
няття з дітьми,
бо зовсім не
підготовлена. Я обурилася (це бу‐
ло не вперше), дала їй підручник,

«Музика
вічна. Вона
створена людьми і
для людей. Я вважаю,
що поки існує людство,
буде існувати і музика. А
буває вона дуже різною.
Кожна людина шукає
свою і коли знахо
дить  відчуває
щастя»
ілюстративний матеріал, 5
хвилин часу і сказала: «Ви‐
кручуйся, імпровізуй, роби,
що хочеш». Почався урок, і я
бачу, що все йде як треба.
Вона проводить заняття згід‐
но з методичними рекомен‐
даціями і якби цей урок був
відкритим, то отримав би до‐
сить високу оцінку. І я поду‐
мала: «А що було б, якби
вона заздалегідь підготува‐
лася?».

Хто такий викладач і в чому його роль?
Що дається в роботі найскладніше?
Найскладніше в роботі
педагога (думаю, що не тільки
«У кожної епохи своя му
зика. У мене одні вподо
бання, у молоді – інші,
але ніхто один одному не
заважає. У цьому і є
універсальність музич
ного мистецтва. Мої
внутрішні переконання 
творити добро і пре
красне. Саме тому мені
не подобається музика,
яка емоційно пригнічує
та несе негатв»

у мене) ‐ зацікавити студента.
Знайти «ключ» до кожного, а та‐
кож дати поштовх мотивації. На
жаль, сучасні реалії такі, що од‐
нієї духовності мало. Діти це ба‐
чать і роблять власні висновки.

Тому важливим є те, що їх
потрібно переконати в тому,
що праця і робота над собою
є необхідними в будь‐якій
сфері діяльності та, звичайно,
у житті. На мою думку, це і є
місія педагога: навчити жит‐
тю в широкому розумінні.

Чому Ви стали педагогом?
Люблю спілкуватися

з
дітьми і взагалі з людьми. Люблю
музику. І що може бути прекрас‐
ніше ніж навчати дітей музиці!!! Я
стала ще терплячішою. Намагаю‐
ся з розумінням ставитися до
проблеми кожного студента. На‐
магаюся (правда не завжди вихо‐

5

дить) допомогти. Намагаю‐
ся дарувати гарний настрій.
Я впевнена, що це інтерв'ю
надихне багатьох початківців
музикантів не здаватися, на‐
полегливо працювати над со‐
бою і досягати свої мети.
Бажаю
всім
успіхів.
интервьюер –студентка IV курса
Алина Малацковская
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Теоретики, вперед!
Щороку першого жовтня розпочинається

концертний сезон – торжество прекрасних ме‐
лодій, блискучих виступів і щирих оплесків. На‐
жаль, умови пандемії вносять свої корективи.
Тож, студенти‐активісти відділу «Теорія музики»
із захопленням брали інтерв'ю не тільки в наших
викладачів, а й у студентів – теперішніх і колиш‐
ніх.

Першою гостею серед студентів стала Аліна
Малацковська, з якою ми зустрілися в бібліотеці. Часу було не
дуже багато, тому відразу вирішили перейти до головного.
Спочатку розмовляли про щастя в цілому. Аліна вважає себе
щасливою людиною, але, як і в усіх людей, інколи бувають не
дужі гарні дні. Для того, щоб їх пережити, необхідне
натхнення. Ми з’ясували, що нашу гостю надихає родина та
близькі люди. Аліна студентка, тому не має багато вільного
часу. Якщо ж він з'являється, вона проводить цей час у колі
сім’ї та друзів, а опісля починає займатися з більшим
інтересом і наснагою.

Аліна Малацковська
студентка IV курсу
відділу «Теорія музики»

Як у кожної людини, у Аліни є свої прагнення та мета
в житті. Вона вважає, що музикант, як і будь‐яка творча лю‐
дина, через мистецтво повинен передавати певні емоції, ста‐
ни та почуття, ділитися життєвим досвідом. Таким був,
наприклад, її улюблений композитор Фредерік Шопен, який
в своїй творчості надзвичайно майстерно зумів передати ко‐
жен порух людської душі.
Наша гостя – теоретик, опановує одну зі складніших
спеціальностей в музичній освіті. Вона дуже відповідальна та
обізнана в багатьох питаннях. На її думку, ці риси просто
необідні для такої складної та багатогранної спеціальності.
Найскладнішим в своїй професії Аліна вважає те, що потрібно
дуже багато часу читати, писати та займатися дослідницькою
роботою. Коли наша бесіда завершилась, Аліна побажала
всім студентам натхнення та привітала з Міжнародним днем
музики.
Підбиваючи підсумок, можна сказати, що наші
студенти не лише майбутні професіонали, а й дуже цікаві та
творчі особистості, і Аліна зайвий раз це довела. Дякую їй та
вітаю зі святом Музики!
інтерв’юер –
студентка IV курсу
Юлія Сизоненко
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Юлія Сизоненко
студентка IV курсу
відділу «Теорія музики»
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Цікаві бесіди та не тільки...

Чи важко бути
директором і вчителем
одночасно?
Коли розпочався новий навчальний рік, студенти та викладачі були дуже щасливі
повернутись до коледжу, адже всі дійсно сумували один за одним під час дистан
ційного навчання. Ми повернулись у відремонтовану та утеплену будівлю. Коледж
змінився і тепер виглядає сучасніше. У цьому величезна заслуга нашого директора
Яворської Марини Владиславівни, яка вміло поєднує посади директора й педагога
та навчає і виховує чудових піаністів і концертмейстерів.

Де Ви отримали
музичну освіту?
Початкову музичну освіту

я отримала у Сєвєродонецькій ди‐
тячій музичній школі №1 та №2.
Це був непростий шлях, не відразу
все виходило, але у мене були хо‐
роші педагоги, з якими я із задово‐
ленням займалася. Ці вчителі
«заразили» мене своєю любов'ю до
музики. Потім я продовжила на‐
вчання в Сєвєродонецькому музич‐
ному
училищі
імені
Сергія
Прокоф'єва, де здобула освіту під
керівництвом
багатьох
про‐
фесійних
музикантів‐педагогів.
Неабияк на мене вплинув мій педа‐
гог з фаху в Ростовському держав‐
ному музично‐педагогічному інсти‐
уті ‐ Арабкерцева Сусанна Борисів‐
на. Вона змінила моє ставлення до
занять музикою, показала як можна
сильно любити те, чим займаєшся.
Сусанна Борисівна для мене яскра‐
вий приклад відданого служіння
педагогічній
та
виконавській
майстерності.

Марина Владиславівна займається музикою з дитинства. На запитання: «Як Ви зрозуміли,
що музика ‐ це Ваше і Ви бажаєте займатися цим все життя?», ‐ вона розповіла дуже
цікаву історію...
Найяскравішим враженням, яке дуже сильно вплинуло на бажання займатися музикою, була
зустріч з однією дуже талановитою і цікавою людиною. Це був інженер, який приїхав у відря‐
дження з Москви до Сєвєродонецька. Він прийшов у гості до батьків, вони спілкувався на різні
теми. Потім він сів за фортепіано і почав грати пісню «Сонячне коло» в джазовій обробці. Це бу‐
ло так фантастично, що я вирішила навчитися грати як він. До цього я вже займалася музикою,
але це були перші кроки, які, мабуть, без цієї зустрічі залишилися б лише першими кроками.
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Як Вам вдається поєднувати посаду
директора й педагога?

Мені здається, якщо є бажан‐
ня, то все можливо. Я із задоволенням

займаюся і педагогічною, і адміністра‐
тивною діяльністю. Звісно, мені допо‐
магають колеги. Першочерговими тут
стають організованість і бажання зро‐
бити світ навколо кращим, яскравішим.
І як приємно, коли бачиш плоди своєї
праці! Відразу ж з'являється стимул
для подальших звершень. Мені хочеть‐
ся, щоб наш навчальний заклад був
красивим, розвиненим, наповненим та‐
лановитими студентами і прекрасними
педагогами. Так сталося, що я завжди
була організатором, ще з часів навчан‐
ня та роботи. Усі потрібні навички по‐
ступово формувалися, а тому зараз
допомагають поєднувати ці види
діяльності. Але найголовніше ‐ це лю‐
бов до того, що ти робиш. Ця безмеж‐
на любов до своєї справи допомагає
подолати всі труднощі. Мені дуже
подобається працювати в нашому пе‐

дагогічному колективі і навчати юних студентів. На
моєму шляху зустрічається дуже багато цікавих особи‐
стостей, у яких я рада чомусь навчитись. Я вважаю себе
щасливою людиною, бо я обрала той шлях, який мені ці‐
кавий.

Буває так, що хочеться від усього відмовитися?

Ні. Можливо, як і у всіх людей бувають моменти, коли щось не виходить. Але якщо поста‐
ратися і докласти зусилля, тоді все обов'язково вийде. Якщо це проблеми на роботі або в навчанні,
це все можна подолати. Найголовніше розуміти: куди, навіщо й як ти йдеш. У мене є дуже хороший
девіз, який мені передав тато: «Вперед і вгору!». Потрібно завжди намагатися йти вперед, і ставати
щораз на сходинку вище, хоч як би важко не було.

Яких якостей не вистачає нашим студентам?

Оскільки я тут працюю достатньо довго, то бачу різницю. На жаль, багато студентів прихо‐
дять в навчальний заклад, не розуміючи для чого вони прийшли. Багато з них мають малий му‐
зичний досвід та погану базу знань, без яких дуже складно працювати. Хтось не вміє займатися
самостійною роботою, часто використовує вільний час не за призначенням. Декому не вистачає
впевненості в собі та цілеспрямованості. Ми з цим працюємо і знаходимо підхід до кожного.

Чого Ви бажаєте читачам?

Бажаю, щоб наша дійсність давала нам можливість
дивитися на світ позитивно і оптимістично, тому що
тільки тоді всі проблеми можна вирішити. Бажаю більше
радості
і
світла,
щасливих
облич
навколо!

Кращим виконавцем Марина Владиславів‐
на вважає Святослава Ріхтера. Це зразок
високого професіоналізму, гармонії, видат‐
ного інтелекту і бездоганної піаністичної
досконалості.

На цій позитивній ноті розмова закінчилася.
Висловлюємо велику подяку за час, який Марина
Владиславівна попри свій насичений графік, приділила
для інтерв'ю. Бажаємо їй творчих успіхів, терпіння і
добробуту. А студентам знайти своє покликання в житті і
з задоволенням займатися улюбленою справою все своє
життя.
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Перше враження –
яке воно?

Перший курс – це новий етап життя колишніх школярів. Нові друзі, цікаві заняття,
захоплюючі можливості – перед новоспеченими студентами відкривається новий
світ. Своїми враженнями від навчання поділилася першокурсниця спеціалізації
«Теорія музики» Альона Дашевська.

Загальне враження

від навчання в Сєвєродонецко‐
му коледжі культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва
дуже позитивне. Взагалі, на першому курсі багато речей
здаються незрозумілими, але ми вчимося, набуваємо но‐
вого досвіду. Тут кожний учитель намагається знайти
спільну мову зі студентом. Поки всі викладачі, з якими я
знайома, ‐ це приємні і освічені люди, які проводять за‐
няття креативно, легко та цікаво.
Я рада, що вибрала музичний коледж замість по‐
дальшого навчання в школі, тому що тут усе залежить
саме від тебе. Ти вчишся бути самостійним і пристосову‐
ватися до нових умов навчання. Коледж допоміг мені
знайти людей, які розділяють мою любов до музики та
завжди готові підтримати. Тут я знайшла нових друзів.

«Етніка» ‐ музика і краса
Українська етномузика – як зробити народні пісні цікавими для молоді? Які освітні
реформи необхідні, щоб навчальні заклади були адаптовані для сучасної молоді?
Про це та не тільки в інтерв’ю з випускницею Сєвєродонецького коледжу культури і
мистецтв імені Сергія Прокоф’єва Сонею Караулановою.
Поговорімо трішки про музику. Скажи будь ласка,
коли почалося твоє захоплення музикою?
Моє захоплення музикою почалося, звісно ж, з дитинства.
Я пішла до музичної школи, де навчалася грі на фортепіа‐
но. Деякий час була просто в захваті, але потім втратила
завзяття. Років у 16 я потрапила на концерт у музичному
коледжі й зрозуміла, що хочу знов займатися музикою.
Там я зустріла багато талановитих людей, які мене нади‐
хають і сьогодні.

Зараз ти співачка. Здається, що тобі більше
подобалося співати саме в хорі. Можеш розповісти
про свої відчуття у великому колективі?

Соня – любителька фольклору та
громадська діячка. Вона володіє магазином
натуральної косметики й активно
підтримує еко‐рух в Україні

Коли співаєш саме в хорі, під чуйним керівництвом
хормейстера, то всі його учасники стають одним цілим,
усі голоси стають одним «організмом». Ансамбль ‐ це
трішки інше, але в обох випадках необхідно відчувати
одне одного. Усі повинні працювати, як одна людина.
Коли ж співаєш соло, відповідаєш тільки за себе. Уся
увага прикута лише до тебе.
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Соню, яке в тебе залишилося враження від
навчання в Сєвєродонецькому коледжі? Можливо,
потрібно впровадити якісь реформи, щоб
покращити освіту?
«Багато хто навчається
самостійно. Є дуже обдаро
вані від природи люди, а є ті,
кому потрібна допомога на
їхньому творчому шляху. У
мене було велике бажання,
але я майже нічого не вміла.
Тому й прийшла до коледжу,
щоб освічені фахівці, які вже
володіють музичними знан
нями, передали їх мені»

Я вважаю, що ніколи не буде зайвим більше приділяти
уваги гармонізації процесу навчання. Треба бути більш
відповідальними та доброзичливими як керівництву до
педагогів, так і педагогам – до студентів. Головне, на мою
думку, розуміти один одного. Мій досвід показав, що
більшість вчителів стають найкращими друзями. Це ство‐
рює крутезну атмосферу, до якої хочеться постійно верта‐
тися. За більшістю педагогів я сумую, адже коледж – як
велика родина.

Якщо у майбутньому тебе запросять працювати в
якості фахівця‐консультанта, який може давати по‐
ради, як покращити роботу навчального закладу,
ти погодишся?
Гадаю, що можна спробувати!

Зараз поширюється тенденція до вивчення тра‐
дицій різних народів. З’являється дуже багато
фільмів, роликів та книжок на цю тему. В
перспективі, ти хотіла б створити свій бенд, який
буде просувати обробки українських народних пі‐
сень. Це могло б, наприклад, познайомити інозем‐
ців з нашою слов’янською культурою.
Так, я вже почала працювати над подібним проєктом.
Нещодавно з’явилася ідея створювати щось у новому
стилі, але щоб це був фолк, можливо, з використанням
наших
народних
пісень.
Думаю,
вийде
щось
цікаве!

Що ти можеш розповісти про свою немузичну
діяльність?
У мене є інтернет‐магазин «Етніка». Наша основна кон‐
цепція – створення товарів власноруч з екологічних ма‐
теріалів й натуральних інгредієнтів. Більшу частину
продукції я роблю сама: парфуми, бальзами, мило, глітер‐
гелі, засоби для догляду за шкірою... Але коли сама зро‐
бити не можу, мені допомагають друзі‐фахівці.

Які кроки ти вже зробила на шляху еко‐активістки
та борця за права тварин?
Я вважаю себе активісткою і дуже поважаю благодій‐
ність! Сортую сміття, здаю його на переробку, намагаюся,
наскільки це можливо, не використовувати пластик. Та‐
кож я вегетаріанка вже 4 роки, іноді допомогою притул‐
кам для тваринами.

Це дуже шляхетні вчинки. Дякуємо за відвертість
та цікаву бесіду. Що ти побажаєш читачам?
Бажаю чуйності та розуміння. Інколи покоління, наро‐
джені у різний час, не чують одне одного. Бажаю, щоб су‐
часна молодь була комунікаційним мостом між людьми
різного віку, різних поглядів на життя, адже голос кожної
особистості важливий!
інтерв’юер – студентка ІІІ курсу
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NETFLIX та
великі сестри

Після виходу нового фільму про сестру Шерлока «Енола Холмс» Ne lix
прагне звернути увагу суспільства на культові жіночі постаті, чиї досягнен‐
ня забуті через славу знаменитих братів. Однією з перших до цього списку
потрапила сестра Моцарта Марія.

Компанія Ne lix написала у
Twi er: «Будучи вундеркіндом, Марія
грала разом із Вольфгангом та отри‐
мувала високі гонорари, але в міру то‐
го,
як
вона
ставала
старшою
культурний тиск з боку суспільства не
дозволив
дівчині
продовжити
кар’єру». Так, у ході цієї кампанії в неї
нарешті з’явилася власна статуя.
Марія Анна Моцарт тепер гордо стоїть
поруч із братом у Parade Gardens,
графство
Сомерсет
(Великобри‐
танія).Точно відомо, що сестра Моцар‐
та була на 5 років старша за нього. У
родинному колі дівчину ласкаво нази‐
вали Наннерль. Вона була однією з
найвідоміших і найвіртуозніших кла‐
весиністок Європи.

«Марія Анна,
хоча їй лише
12 років, є
однією з
кращих
піаністок
Європи», ‐
писав її батько
Леопольд
Моцарт.

11

Коли Марія Анна і Вольфганг
Амадей були дітьми, усі вважали,
що вони однаково геніальні. Але
Моцарт став Моцартом, а його се‐
стра – дружиною некоханого чо‐
ловіка та вчителем музики. У
спільних виступах з братом Марія
Анна спочатку була головною зір‐
кою. Її виконавська майстерність
швидко росла: у 10‐річному віці
Наннерль уже грала найскладніші
концерти і незабаром стала зароб‐
ляти великі гроші, виконуючи тво‐
ри свого батька. До речі, ма‐
ленький Моцарт почав займатися
музикою саме спостерігаючи за за‐
няттями сестри. Коли Наннерль
виповнилося 18 років, їй заборони‐
ли виступати на концертах: вона
досягла шлюбного віку, і це стало
непристойним. Так світ втратив ве‐
ликого музиканта. «Вундеркінд за
клавесином, диво‐дівчинка вигля‐
дала мило. Доросла дівчина на
сцені концертного залу ‐ вже якось
непорядно»» ‐ так вважало того‐
часне суспільство.

Марія Анна вийшла заміж,

відмовилася від кар’єри заради ро‐
дини та стала педагогом. Вона про‐
жила 74 роки й залишила багато
спогадів, щоденників та листів, що
стали безцінним джерелом фактів
про життя та творчість Вольфганга
Амадея Моцарта.
студентка ІІ курсу ‐
Віра Барсукова
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Символ
романтики
о,

Сак‐
со‐
фон
Один из самых волную
щих и притягательных
инструментов
озарил
своим манящим звучани
ем целую эпоху… Саксо
фон не единственный в
своем роде инструмент –
их существует целое се
мейство. И создано оно
было в 1842 году бель
гийским
музыкальным
мастером Адольфом Сак
сом, который и запатен
товал свое изобретение
несколько лет спустя.
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Звучание этого инструмента по
настоящему завораживает. 6
ноября, в день рождения его
создателя, весь мир празднует
Международный день саксофона!
Памятники саксофону и
саксофонистам можно
встретить в разных уголках
планеты. Самый большой
находится на родине А.
Сакса в городе Денау.

Откуда такое название? Все просто:
«Sax» ‐ это имя мастера, а «phone» означает
«звук». Изначально Адольф Сакс назвал свой
инструмент мундштучным офиклеидом, а на‐
звание
«саксофон»
было
предложено
несколько лет спустя Гектором Берлиозом.
Французский композитор не только предло‐
жил сменить название инструмента, но и со‐
чинил для него произведение. Это была пьеса
«Священный хорал» для секстета духовых
инструментов, одним из которых и был сак‐
софон – металлический, изогнутый как кури‐
тельная трубка и несколько напоминающий
кларнет. Берлиоз сам исполнил соло, поразив
парижских слушателей удивительным, гу‐
стым, очаровательным тембром. Впослед‐
ствии
композитор
часто
писал
положительные отзывы об инструменте,
благодаря чему саксофон получил всеобщую
любовь и стал все чаще использоваться в
симфоническом оркестре другими компози‐
торами.
Печально, но судьба создателя саксофона
была трагичной. Его постоянно обвиняли в
том, что изобретение на самом деле не его.
Мастерские Адольфа Сакса постоянно обво‐
ровывали, рабочих переманивали, а музыкан‐
там запрещали играть на его изобретении.
Все это привело к тому, что Сакс умер в ни‐
щете, немного не дожив до расцвета эпохи
джаза.

С середины 20 века саксофон получил
широкое распространение в джазовой и клас‐
сической музыке как групповой, так и солирую‐
щий
инструмент,
ставший
символом
романтики и изысканного вкуса. Еще в далеком
1846 году, когда Сакс запатентовал саксофон, в
патенте он описал два самостоятельных се‐
мейства саксофонов: одно предназначалось
для применения в симфоническом оркестре, а
другое – в духовом. В каждом семействе было
по семь разновидностей инструмента, которые
представляли богатую звуковую палитру тем‐
бров.
Интересно то, что саксофоны никогда не де‐
лали из дерева. Для изготовления используют
сплавы меди и цинка, иногда добавляют никель
или латунь. По логике этот инструмент должен
относиться к группе медных духовых симфони‐
ческого оркестра. Hо! Именно по способу
звукоизвлечения инструмент относят к группе
деревянных духовых. Язычковое строение сак‐
софона Сакс заимствовал у деревянных клар‐
нетов.
На сегодняшний день немало великих
саксофонистов продолжают восхищать слуша‐
телей потрясающим звучанием этого вели‐
чайшего инструмента. Начиная с Лестера Янга,
Джона Колтрейна, Майлза Девиса музыканты
продолжают открывать новые грани звучания
саксофона, его недостижимые «певучие гори‐
зонты».

Граждане Бельгии очень гордят
ся тем, что их страна является
родиной саксофона. В знак при
знания великого изобретателя
изображали на банкноте номина
лом 200 франков.
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«Порги и Бесс»:

украинский колорит в
американской обработке
«Летняя пора  и жизнь стала легче…»  такими словами начинается колыбельная из опе
ры Джорджа Гершвина «Порги и Бесс», которая приобрела популярность среди джазовых
исполнителей. Луи Армстронг, Чарли Паркер, Элла Фицджеральд, Майлс Девис и многие
другие очень любили это произведение. Как же убаюкивающая песня могла распростра
ниться в таком вольном стиле? На этот вопрос можно ответить лишь узнав немного о
композиторе.

Джордж Гершвин – аме‐

Оперу «Порги и Бесс» на‐
зывают народной. В цен‐
тре сюжета — душевные
метания красавицы Бесс
между настоящей любо‐
вью к ней нищего просто‐
душного калеки Порги и
развращенной моралью
наркоторговца и завсе‐
гдатая нью‐йоркских ка‐
баков Спортин‐Лайфа.

риканский композитор и пиа‐
нист, чей творческий взлёт
выпал на 20‐30‐е годы прошлого
века. Это время называли «джа‐
зовой эпохой», которая мукой
выражала американский нацио‐
нальный дух ‐ дух свободы. На
удивление, сам композитор име‐
ет славянские корни: его мать
родом из Одессы, а отец долгое
время жил в Санкт‐Петербурге.
Начался путь Гершвина‐музы‐
канта со школьного концерта,
где выступал скрипач Марк Ро‐
зенцвейг. Маленький Джордж
был так впечатлён его игрой, что
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направился прямо к нему в
гости. Будущий композитор
нашёл общий язык со скри‐
пачом и заинтересовался
фортепиано, которое стояло
у него дома. С тех пор этот
инструмент не отпускал Гер‐
швина и был с ним до конца
его творческого пути. Среди
самых известных произведе‐
ний этого американского
композитора «Рапсодия в
стиле блюз», «Американец в
Париже», «Кубинская увертю‐
ра» и опера «Порги и Бесс», на
которой мы остановимся по‐
подробнее.
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В 1926 году ДюБос Хейвард со своей женой До‐
роти написали пьесу «Порги», которая послужила
основой либретто. Действие происходит на юго‐
востоке США. Шелест волн и крики чаек, коло‐
кольный звон, удары вёсел и даже стук кубиков во
время игры в кости ‐ произведение словно пропи‐
тано звуковыми образами. Кроме всего прочего, ге‐
рои и в горе, и в радости обращаются к музыке.
Чтобы погрузиться в атмосферу посёлка Кэтфиш‐
Роу в Южной Каролине, Гершвин несколько меся‐
цев провёл в Чарльстоне. Он гулял по городу, слу‐
шал спиричуэлсы, блюз и джаз, проводил время в
кафе, завсегдатаями которых были простые рабо‐
чие и люди с тёмным цветом кожи. «Порги и Бесс»
‐ первая национальная опера США. Она полностью
построена на джазовых мотивах и негритянском
фольклоре. По воле автора этот музыкальный
спектакль исполняется только чернокожими арти‐
стами.

За композицию «They Can't Take That Away from
Me», которую он написал вместе с братом
для кинокартины Shall We Dance, Гершвин по‐
лучил «Оскар». Легендарную статуэтку вру‐
чили посмертно: Джорджа не стало через
пару месяцев после премьеры фильма.

«Summertime»

«Summer me» из оперного ре‐
пертуара быстро перекочевала
в джазовый, так что её испол‐
няли многие джазовые музы‐
канты. В 1957 году вышел
альбом легендарных Эллы Фиц‐
джеральд и Луи Армстронга
«Порги и Бесс», в который и во‐
шла эта ария. Именно он был
занесен в 2001 году в Зал славы
Гремми, а также признан самой
лучшей обработкой оперы.

В 1935 году началось триумфальное ше‐
ствие «Порги и Бесс». Одной из самых популярных
композиций стала «Колыбельная Клары» или как её
называют во всём мире «Summer me». Своей непо‐
вторимой искренностью и красотой эта мелодия по‐
корила не одно поколение. Основой для её
написания стала украинская убаюкивающая песня
«Ой ходить сон коло вікон», которую композитор
услышал в Нью‐Йорке в исполнении Украинского
Национального Хора. Что же делает эту колыбель‐
ную такой особенной? Во‐первых, это невероятно
импровизационный, живой, пропитанный амери‐
канским колоритом ритм. Триоли, постоянное сме‐
щение акцентов, мелкие паузы придают музыке
свободы движения. Здесь сочетается размеренный,
будто шагающий, бас в нисходящем движении и ме‐
лодия, которая больше похожа на экспромт. Главная
тема неоднократно повторяется в различных вариа‐
циях, постепенно наращивая темп и усиливая дина‐
мику. В единстве с мощным басом музыка
превращается в стремительный вихрь, который не
оставляет никого равнодушным.
«Summer me» Джорджа Гершвина хочется слушать
раз за разом. По количеству исполнений это произ‐
ведение опережает знаменитую песню «Yesterday»
группы The Beatles. Джордж Гершвин создал вечное
– настоящее, неотразимое произведение искусства.
Выдающийся композитор 20 века Арнольд Шёнберг
говорил: «Музыка была для него воздухом, которым
он дышал, пищей, которая его насыщала, напитком,
который освежал. Музыка была тем, что он чувство‐
вал, чувством, которое его наполняло».
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СЕМІНАР‐ПРАКТИКУМ

«Мистецтво XXI століття: пробле‐
ми педагогіки та виконавства»

28 жовтня 2020 року на базі Сєвєродонецького коледжу культури і мистецтв
імені Сергія Прокоф’єва відбувся обласний семінар‐практикум для педагогічних
працівників мистецьких закладів освіти Луганської області «Мистецтво XXI
століття: проблеми педагогіки та виконавства». Цього року методичний захід,
який проводиться щоосені вже майже 40 років поспіль, відбувся дистанційно.
Вимоги сьогодення вносять свої корективи, а ми, як і весь світ, мусимо прийняти
цей виклик та швидко адаптуватись до нових реалій.

Робота семінару‐практикуму

була підготовлена за шістьма секціями:
«Фортепіано», «Оркестрові струнні ін‐
струменти», «Оркестрові духові та удар‐
ні інструменти», «Оркестрові народні
інструменти», «Хорове диригування і
спів» та «Теорія музики». Для участі у ро‐
боті були запрошені авторитетні музи‐
канти з вищих закладів освіти:
• заслужена артистка України, доцентка
кафедри «Спеціальне фортепіано № 2»
Національної музичної академії України
ім. П.І. Чайковського, Марія Пухлянко
(«Формування принципів менеджменту
та PR в академічній музиці»);
• кандидат мистецтвознавства, профе‐
сор кафедри оркестрових струнних ін‐
струментів Харківського національного
університету мистецтв ім. І.П. Котлярев‐
ського Євген Лєбєдєв («Методичні прин‐
ципи технічного і художнього розвитку

Метою семі‐
нару‐практику‐
му є обмін
досвідом та
підвищення рів‐
ня майстернос‐
ті педагогічних
працівників.

виконавців на струнно‐смичкових ін‐
струментах»);
• кандидатка мистецтвознавства,
старша викладачка кафедри орке‐
стрових
струнних
інструментів
ХНУМ ім. І.П. Котляревського Ірина
Гребнєва з відкритим уроком на те‐
му «Робота над базовими навичками
у початкових класах мистецьких
шкіл/інтонація, ритм, вібрація, штри‐
хи/»;
• кандидатка мистецтвознавства,
доцентка кафедри хорового диригу‐
вання ХНУМ ім. І.П. Котляревського
Ганна Савельєва («Специфіка вокаль‐
но‐хорової роботи з дитячим хо‐
ром»);
• кандидатка мистецтвознавства,
завідувачка кафедри теорії музики
Київської муніципальної академії му‐
зики ім. Р.М. Глієра Тетяна Дугіна
(«Стреттна фуга: розвиток і особли‐
вості будови»). Окрім поважних го‐
стей
з
вишів,
з
доповідями
виступили викладачі коледжу та му‐
зичних шкіл Сєвєродонецька, Рубіж‐
ного,
Старобільська,
Кремінної,
Чмирівки, Лисичанську та Києва. На‐
дані
відеоматеріали
відкритих
уроків, майстер‐класів, методичних
доповідей, презентацій переглянули
викладачі 25‐ти мистецьких шкіл і 3‐
х
філій
області.

Дякуємо всім, хто взяв участь у
семінарі‐практикумі 2020 року. До
нових творчих зустрічей!
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День української
писемності та мови
9 листопада українці вдвадцяте написа‐
ли диктант національної єдності, до якого до‐
лучилися студенти та працівники ОКЗ
«Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв
імені Сергія Прокоф’єва». На початку ХХІ
століття його проводили як радіодиктант,
пізніше він з’явився на телебаченні, а зараз під‐
корив і соцмережі. Ця дуже важлива форма
об’єднання українців – диктант пишуть малюки,
молодь, досвідчені фахівці і навіть люди похи‐
лого віку.
Велика дяка організаторам цього заходу за
можливість вдосконалювати свою мову таким
доступним способом. Шановні українці, вив‐
чайте державну мову.
Знання зайвими не бувають!

Всеукраїнський день
працівників культури та
аматорів народного мистецтва
ОКЗ «Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв
імені Сергія Прокоф’єва» щиро вітає з професійним свя‐
том усіх, хто присвятив себе благородній справі – збері‐
гати, розвивати й відновлювати безцінні духовні скарби
нашого народу. Культура завжди об’єднує людей, які
вкладають в неї душу, терпіння і самовіддану працю.
Творчість – це не робота, а місія, яка несе добро та кра‐
су. Цей день єднає всіх, хто не уявляє свого життя без
музики, живопису, театру, танцю, книги... Усіх, хто щиро
закоханий в те, що робить! Просвітницький характер
цієї діяльності допомагає сформувати особистість, несе
в собі гармонію і красу, примножує культурну спадщину
нашого міста, області й країни загалом! Бажаємо Вам
вдячних цінителів вашої праці, невичерпного натхнення
та потужної творчої енергії!
практичний психолог ‐
Наталія Юрченко
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This is Fall

Ми творимо свою
осінь
Осінь – дивовижна пора! Це період затишку та спокою, коли
хочеться загорнутися в теплу ковдру і смакувати гаряче какао.
Осінь завжди надихає на творчість: оголені душі митців дуже
чутливі до неї. Не стала винятком і талановита родина нашого
коледжу.
під ковдрою м'якою
з похмурого неба,
під спів птахів зажурених
промовлю до тебе:
-ти йдеш?
під шурхотом не чую себе...
ось жовтий шурхіт,
ось рожевий,
зберу до купки розженуть вітри...
спитаю ще разів за три:
-ти йдеш?
крокую вулицею крізь тумани,
тумани-хмари,
ту-ман, мов па-ра...
і дощ, що душу обливає...
-тебе питаю!
скажи ж, благаю!
ти йдеш?
стало тепліше, перший промінь.
-ти йдеш?
-я вже давно тут…
осінь.
18
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Не верь, что осень сумрачна, печальна,
Не верь, что лишь - «унылая пора»,
Но в утреннем тумане -лучезарна,
Непостижима как далекая гора.
Не верь, что нет надежды обручальной
В её оранжево-коричневой фате
Но в песне полупризрачной, венчальной
Застенчива в манящей наготе.
Не верь, что холодна её природа,
А влажный аромат почти как мёд,
Такой же теплый, вязкий, чуть янтарный,
И к чаю осень искренне зовет.
А тишина её - поспешно дружелюбна,
Она торопиться обнять своей листвой
И пригласить прогулкою безлюдной
Пройти вдвоем осеннею порой.
Елена Бондаренко
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