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До ювілею

55 років у світі музики
Вже понад пів століття у Сєвєродонецькому фаховому коледжі культури

і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва вибудовують невидимий, але могутній
фасад естетичного виховання молоді. Красива та примітна будівля коледжу за
академічною зовнішністю приховує потужне джерело розвитку для юних
талантів. Адже це не лише традиційна навчальна установа: силами тутешніх
«мешканців» в цих мистецьких стінах і далеко за межами відбувається безліч
знакових заходів. Ба більше — у реаліях сьогодення заклад перетворився на
справжній творчий осередок області, адже поєднує функції мистецького
закладу освіти і обласного центру музичної культури.

День народження коледж
святкує 1‐го червня. У 2021‐
му році — вже в 55‐те. Сим‐
волічно, що саме перший день
літа в далекому 1966‐му по‐
чав відлік впевненого серце‐
биття
нового
музичного
організму, стартувавши з
традиційного для абітурієн‐
тів сезону, коли креативна
молодь утілює прагнення ста‐
ти частиною великої музичної
родини своїми першими найва‐
гомішими в житті іспитами.

Нині наш сучасний за‐
клад готує фахівців за освіт‐

ньо‐кваліфікаційним
рівнем
«молодший спеціаліст» і «фахо‐
вий молодший бакалавр» та має
всі необхідні можливості для
вирішення актуальних завдань.
Найголовніші серед них: збері‐
гати традиції академічного мис‐
тецького закладу; створювати
умови для професійного зро‐
стання на всіх етапах навчання;
готувати висококваліфікованих
музикантів на засадах фахової
майстерності,
гуманітарної
освіченості й національної само‐
свідомості; втілювати державну
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стратегію з розвитку націо‐
нальної музичної культури та
збагачувати традиції україн‐
ської музичної школи; вести
культурно‐просвітницьку ро‐
боту в місті й області; вихо‐
вувати високу культуру і
художній смак слухачів; про‐
пагувати вітчизняні та світові
культурні надбання й шан‐
обливе ставлення до них.

За

свою

історію

Сєвєродонецький
коледж
підготував понад 3000 моло‐
дих фахівців, більшість із них
продовжили навчання у мис‐
тецьких
закладах
вищої
Продовження на сторінці 4
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«Головна мета ди
ректора — по
дальший розвиток
коледжу, збереження
його традицій, які
формувалися впро
довж років натхнен
ної праці кожного
учасника нашої друж
ної музичної родини.
Незмінно прагну зміц
нювати статус на
шого закладу, що
професійно зорієнто
ваний на виховання
духовно розвиненої
особистості»

освіти. Наші випускники викла‐
дають у закладах початкової ми‐
стецької освіти, музичних та
мистецьких коледжах, універси‐
тетах та музичних академіях,
стали провідними солістами,
керівниками професійних орке‐
стрів, хорів, колективів худож‐
ньої самодіяльності. Понад сто
випускників закладу працюють
за межами України: у Білорусі,
Греції, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Ка‐
наді, Колумбії, Кореї, Мексиці,
Німеччині, Росії, США, Франції...

Сєвєродонецький фа‐
ховий коледж культури і ми‐

стецтв імені Сергія Прокоф’єва
готує музикантів з дев’яти
спеціалізацій: «Фортепіано», «Ор‐
кестрові струнні інструменти»,
«Оркестрові духові та ударні ін‐
струменти», «Оркестрові народні
інструменти», «Хорове диригу‐
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вання», «Теорія музики», «Академічний спів»,
«Естрадний спів» та «Інструментальне мис‐
тецтво естради». Кожна з них має випуск‐
ників, які затверджують авторитет нашого
коледжу, демонструють високу виконавську
майстерність, якісний рівень професійної
підготовки і надихають наступні покоління
студентів.Завдяки яскравій творчій співпраці
коледжу із мистецькими закладами нашої
держави, особливо у кілька останніх років, —
а саме спільними проєктами, зорієнтовани‐
ми на професійний взаємообмін досвідом і
новими ідеями, — наш творчий колектив
продемонстрував багаторічні надбання й по‐
зитивні зміни, навіть попри несприятливі
зовнішні умови.
Не менш важливими вважаю і
оновлення матеріально‐технічної бази та по‐
кращення організації студентського побуту
— адже це вагоме підґрунтя активного якіс‐
ного розвитку. Саме завдяки такому збалан‐
сованому підходу до справи й вдається
реалізовувати
плани,
підтверджувати
незмінно високий фаховий рівень, провади‐
ти активну концертну діяльність, всебічно
популяризуючи мистецтво.
Тішуся, що працюю в команді од‐
нодумців, які розуміють перспективи ро‐
звитку нашого закладу і докладають
максимум зусиль для того, щоб коледж про‐
довжував підтримувати високий професій‐
ний рівень та сягав нових висот. Разом ми
реалізуємо найсміливіші творчі ідеї, ор‐
ганізовуємо мистецькі заходи, натхненно
впроваджуємо якісну навчальну, виховну,
концертну й методичну діяльнісь. А по‐
переду, як зазвичай, грандіозні плани, креа‐
тивні задуми й найголовніше — прагнення
повсякчас вдосконалюватись у безкрайньо‐
му просторі захопливого творчого процесу.
Тож, щиро вітаю всіх колег‐педагогів, спів‐
робітників коледжу та студентів із 55‐річчям
нашого рідного музичного дому і зичу нових
перемог в усіх починаннях. Нехай здійснять‐
ся всі ваші життєві плани, надії і мрії, а ко‐
жен день буде світлим і сонячним, дарує
радість творчого натхнення та життєвих
перемог. Миру, злагоди, любові вам, вашим
родинам, а нашій Alma‐mater – многая і
благая літа!
т.в.об. директора, заслужений
діяч мистецтв України ‐
Марина Яворська
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Деякі штрихи до портрета
Віталія Степановича

Асєєва

Яка ж особистість людини, що
майже
30
років
очолювала
Сєвєродонецьке музичне учили
ще? Найбільш повне уявлення
про Віталія Степановича – про
фесіонала своєї справи і просто
гарної людині – допоможуть
скласти інтерв'ю його колег і
друзів. Це Молчанова Лариса
Геннадіївна, Кучерявенко Євген
Андрійович, Яворська Марина
Владиславівна, Пасічник Наталія
Федорівна, Бондаренко Олена
Миколаївна, Юрченко Наталія
Григорівна.

Перша зустріч з Віталієм Степановичем

Молчанова Л.Г.:

Оскільки він був завучем у музичному училищі (а директором у нас був тоді Євген
Анатолійович Лобко), то я зустрілася з ним в кабінеті, коли він мене ознайомив з пра‐
вилами цього навчального закладу. Він завжди вмів вислухати людину, був дуже уваж‐
ний і добрий до оточуючих.

Яворська М.В.:

Про Віталія Степановича можна говорити дуже довго, до нескінченності, тому що
це дуже яскрава, активна людина! Коли я прийшла влаштовуватися на роботу 2 серпня
1984 р. ... Він мене зустрів – дуже строгий... Він вселив у мене дуже хороші надії.

Пасічник Н.Ф.:

Він завжди був улюбленцем публіки, улюбленцем студентів, його завжди поважали
педагоги і технічний персонал – до речі, це була взаємна повага. Ми завжди любили
Віталія Степановича, бачили в ньому яскраву і творчу особистість, серйозного про‐
фесіонала і адміністратора.
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Яку роль зіграв Віталій Степанович в долі нашого
музичного коледжу?
Яворська М.В.:

Я вже колись говорила своїм колегам, що мені в спадок дістався
«великий білий красивий корабель», за що я вдячна і першому ди‐
ректору Євгену Анатолійовичу Лобко, який створив цей «корабель», і
Віталію Степановичу за те, що він в дуже важкі 90‐ті роки кризи
зумів утримати училище. Воно абсолютно не постраждало, нітрохи ‐
ні в господарському, ні в економічному плані, зберігся педагогічний
колектив, що дуже важливо. Люди нікуди не роз'їхалися – і все зав‐
дяки його керівництву. Мені хочеться, щоб цей «корабель» рухався
тільки вперед.

Бондаренко О.М.:

Віталій Степанович вів колектив. Він зробив популярним училище
для всього міста, робив концерти цікавими. Він давав можливість ви‐
ступати, запрошував цікаві колективи і цікавих виконавців.
Мені приємно згадати, що Віталій Степанович запрошував музи‐
кантів зі Спілки композиторів, коли їх імена гриміли в СРСР, і ми ба‐
чили їх наживо: адже записи було дістати практично неможливо.
Мені дуже запам'ятався фестиваль, коли до нас приїжджали музи‐
канти з усіх республік, і ми разом з ними виступали, ділилися до‐
свідом. Вони виступали в своїх національних костюмах, виконували
національну музику. Коли музиканти стикаються з іншою культурою,
то вони гостріше відчувають свою.

Як працювалося з Віталієм Степановичемдиректором?
Кучерявенко Є.А.:

Я приїхав працювати в 1973 р., і тоді він був завучем. Директо‐
ром був Е. Лобко. З Віталієм Степановичем було дуже комфортно в
колективі. Він був суворий в роботі, вимогливий і завжди робив те,
що обіцяв. Характер у нього нордичний.

Юрченко Н.Г.:

Дуже було цікаво працювати у нього, і я багато чому навчилася
за чотири роки, працюючи його секретарем.

Яворська М.В.:

Це був дуже демократичний директор, який любив студентів, їх
батьків. Завжди прагнув, в першу чергу, йти назустріч учням. Я чула
про цю його особливість, і таку ж реакцію побачила по відношенню
до колег, коли почала з ним працювати.

6

art- МОЗАЇКА

№7 (16) • 10 червня 2021

До ювілею
«Він – творець... Він керував
оркестрами – і народним, і
симфонічним. То була ціла
епоха, ціла історія, його
особиста. Тому він директор,
безумовно, дуже яскравий»
Молчанова Л.Г.

Так хто ж такий Віталій Степанович Асєєв?
Юрченко Н.Г.:

Віталій Степанович дуже любив бути на людях, він любив спілкуватися з новими людь‐
ми. Він їх запрошував – це були композитори з Москви і Ленінграда, до нас приїжджали
такі відомі артисти! Університет музичної культури – це була його ініціатива. Йому потрібно
було саме таке життя: рівний навчальний процес, напевно, не дуже до душі був, він більше
творча людина. А ще він – веселий і життєрадісний!

Яворська М.В.:

Завжди було дуже цікаво спостерігати за ним, коли ми йшли по місту. Мені здається, не
було жодної людини в місті, хто його не знав. Всі віталися з ним, ось пройти двадцять мет‐
рів було неможливо, тому що весь час люди зупиняли, або він когось зупиняв, питав про
якісь домашні справи, про здоров'я, про проблеми. Таке враження, що його знають всі сто
п'ятдесят тисяч жителів нашого міста. Тому його така тривала діяльність, майже тридцять
років роботи біля керма училища, вона, звичайно, відгукувалася дуже хорошим ставленням
людей.

Бондаренко О.М.:

Він володіє даром, який дозволив йому стати популярним в місті. Саме тому він і є по
чесним жителем нашого міста – він був удостоєний цього звання. Отже, про його діяль
ність всі чули. Особистість директора завжди уособлює навчальний заклад. І потрібно
сказати, що Віталій Степанович і є та людина, яка завжди спрямована на пошук нових
ідей, розвитку. Музикант таким і повинен бути!

«Людяність, чесність по відношенню до своєї
справи, до своєї роботи, велика порядність 
ось ці якості, я вважаю, одні з головних у будь
якої людини, а в ньому вони присутні повною
мірою»
Яворська М.В.
Валентина Даниш, викладач‐методист
ЦК «Теорія музики», і студенти
теоретичного відділу
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Рідний коледж готується
до Ювілею!
Напередодні 55‐річчя навчального закладу
почалися масштабні ювілейні заходи. «Концерти у
дворах» ‐ це кардинально новий, демократичний
засіб познайомити жителів міста з безсмертними
зразками класичної музики та поділитися святко‐
вим настроєм з широким колом глядачів. Студенти
під керівництвом викладачів на різних локаціях
співають, розповідають про музику й дарують не‐
перевершені емоції, виконуючи віртуозні твори на
різних інструментах під відкритим небом.
У стінах самого музичного коледжу не
перестають лунати цікаві історії періоду заснування
тоді ще училища, творчого життя викладачів‐
корифеїв та подальшої славної долі випускників.
Наприклад, 12 травня на відділі «Теорія музики»
пройшла дуже цікава виховна година, де викладач‐
методист Даниш Валентина Миколаївна розповіла
про часи, коли навчальний заклад тільки
розпочинав свою діяльність. Студенти були у
захваті від теплих спогадів про перших керівників і
викладачів коледжу, про їх відданість справі та
невгамовне прагнення до модернізації навчального
процесу. Бесіда була оздоблена фото‐ та
рідкісними відеоматеріалами, де випускники й
педагоги‐новатори ділилися своїми враженнями і
вітали «ювіляра».
Студенти молодших курсів поступово
знайомляться з історією Сєвєродонецького коле‐
джу культури і мистецтв, а старшокурсники у чер‐
говий раз переконуються, що ті знання і добра
атмосфера нашої Альма‐матер дають перепустку
до вдалого та гідного дорослого життя.
І це тільки початок святкування, бо з приводу
дня народження коледжу протягом року заплано‐
вано провести ще дуже багато різноманітних мис‐
тецьких заходів. «Пристебніть ремені» і вперед
назустріч надихаючим пригодам!
Редакція газети «ART‐мозаїка»
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Студенти руйнують
стереотипи
сміливо відповідали на питання з теми до‐
повіді.

Завершився цей складний, але на‐
повнений приємними спогадами Прокоф’єв‐
ський
тиждень
–
лекцією‐концертом
«Україна мені доводиться батьківщиною» на
честь ювілею композитора під керівництвом
Михайлової Анастасії Олегівни. Тут мали
змогу проявити свої здібності й проде‐
монструвати свої таланти ведучих та вико‐
навців студенти нашого коледжу. Блискуче
прозвучали різноманітні зразки творчості
Сергія Прокоф’єва, серед яких «Сарказм» №1,
«Мара», Концерт №1 для фортепіано з орке‐
стром, етюди, фрагменти з балету «Ромео і
Джульєтта» і Симфонії №7 тощо.
Останні два місяці весни були насичені
цікавими подіями: сольними виступами студен‐
тів, учнів педагогічної практики, концертами ан‐
самблевої музики і не тільки… До цього списку
гамонійно приєдналися лекції студентів відділу
«Теорія музики».
На тижні, присвяченому життю і творчості
Сергія Прокоф’єва, була проведена доповідь
«Прокоф’єв очима сучасників», де студентка ІІІ
курсу Педь Єлизавета розповіла про відомих
композиторів, виконавців та інших діячів мис‐
тецтва, які безпосередньо були знайомі з мит‐
цем, чиє ім’я носить наш навчальний заклад.
Спогади чергувалися із враженнями, а захоп‐
лені відгуки доповнювалися влучними цитата‐
ми про Сергія Сергійовича, про його
неймовірний внесок у світову музичну спадщи‐
ну.
Для молодшої аудиторії студентка IV
курсу Сизоненко Юлія провела екскурсію по ко‐
леджу, завітавши й до кабінету‐музею великого
композитора, ознайомивши дітей з його життям
та музикою. Неочікуваним для дорослих при‐
сутніх була активність маленьких слухачів. Вия‐
вилося, що вони знають трагічну історію
кохання юних представників ворожих родин
«Ромео і Джульєтта». Також учні музичних шкіл
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Почувши слово «лекція», ми
зазвичай уявляємо собі
картину, де лектор моно
тонно
читає
заумний
текст, а слухачі осьось
заснуть, але івенти нашо
го коледжу руйнують ці
стереотипи.
Бути лектором – означає цікаво
освітити обрані проблеми з історії музики та
сучасної творчості, знайти доцільний ма‐
Продовження на сторінці 10
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теріал, довести думку до слухача, на‐
водячи конкретні приклади. Навчитися
цьому можна на уроках лекторської
практики при кабінеті‐музеї імені Сер‐
гія Прокоф’єва. Особисто для мене, ці
заняття стали можливістю отримати
досвід роботи з аудиторією, виступів
на публіці й отримання навичок ора‐
торського мистецтва. Перевірити свої
знання з предмету можна на практиці,
влаштувавши власну лекцію на будь‐
яку обрану тему, яка стосується музич‐
ного мистецтва. Важливо вміти гово‐
рити мовою аудиторії: для дітей –
розбірливо й просто, використовуючи
елементи гри, для старших – більш
науково й детально. У травні була змо‐
га відвідати обидва типи доповідей.
Педь Єлизавета підготувала лекцію
«Модерний балет – модний балет?»,
освітивши питання розвитку сучасного

Відомо, що музика стала не‐
від’ємною частиною не тільки сценіч‐
них виступів, а й кінематографії та
мультиплікації. Починаючи з добре
всім відомих ще з дитинства «Міккі
Мауса» чи «Тома і Джеррі» і завершу‐
ючи сучасними повнометражними
картинами від студій «Дісней», «Гиблі»
та ін. Студентка ІІІ курсу Малахова Єв‐
генія спробувала розгадати популяр‐
ність та підкреслити значущість
мультиплікаційних треків в своїй лек‐
ції для дітей загальноосвітніх шкіл
міста «Музика як невід’ємна складова
мультфільмів». У світ чарівної мульти‐
плікаційної казки «Мандрівний замок
Хаула» допомогла школярам занури‐
тися творчість талановитого компози‐
тора Дзьо Хісаїсі, який співпрацював з
відомим японським режисером‐аніма‐
тором Хаяо Міядзакі.
На мою думку, предмет лек‐
торської практики може бути кори‐
сним не тільки музикознавцям, а й
тим, хто хоче навчитися поступово й
зрозуміло викладати свої думки.

хореографічного мистецтва. Використання новаторських
технік, авангардної музики й нового змісту відрізнила
«вільний танець» й оновила сценічний жанр. «Я навіть не
уявляла, що такі балети існують», ‐ прокоментувала сту‐
дентка І курсу Бобришева Інеса.Слухачі залишилися за‐
доволеними від лекції, яка, маю надію, розширила межі
стандартного розуміння цього чаруючого виду мистец‐
тва.

Здатність зацікавити, привернути увагу є частиною про‐
фесії педагога. Саме гарними вчителями повинні ставати
студенти нашого коледжу. Вміння донести інформацію
будь‐якому слухачеві – учню педпрактики чи великій
аудиторії слухачів, гадаю, знадобиться кожному в сучас‐
ному світі.
студентка ІІІ курсу ‐
Єлизавета Педь
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Микола Лентович.
Велич особистості
Завдяки Леонтовичу увесь світ на Різдво співає український
«Щедрик», в англомовному варіанті відомий як «Carol of the Bells».
Щоправда, творчість українця подобалася не всім, тому і помер
композитор не власною смертю.
Вже у 1901 році композитор видав

Народився Леонтович 13 грудня 1877
року у селі Монастирок Вінницької області у
сім'ї сільського священика. Перші знання з музи‐
ки Леонтович здобув у батька, який певний час
керував хором семінаристів, а мати, яка мала чу‐
довий голос і любила співати, прищепила йому
любов до української пісні. Більш серйозну му‐
зичну освіту Леонтович здобув у семінарії
Кам'янця‐Подільського, після закінчення якої
працював учителем у селі Чуків Немирівського
району. Там він створив самодіяльний сим‐
фонічний оркестр, який виконував оброблені
ним народні мелодії . У Чукові Леонтович за до‐
сить короткий час зміг зацікавити дітей співом
та грою в оркестрі, для організації котрого він за
власні кошти купував музичні інструменти.
Леонтовичу особисто доводилось навчати дітей
грі на скрипці, флейті, віолончелі та інших ін‐
струментах, з яких складався оркестр. Пробле‐
мою був репертуар. «Ті друковані оркестрові
партії, ‐ згадує Леонтович , і писані ноти провін‐
ційних оркестрів, які я мав, прийшлось визнати
цілком непридатними через їх трудність для
моїх музикантів. Довелось мені самому склада‐
ти оркестрові партитури, користуючись фор‐
теп’яновими п'єсами різних авторів...».

11

перший збірник «Пісень з Поділля», але дру‐
кувати цю збірку Леонтович не наважився і
зайнявся підготовкою другої збірки, яку зго‐
дом надіслав М.Лисенку. До пісенних обробок
Леонтовича славетний український майстер
поставився схвально. Так, у 1903 році вийшла
в світ друга збірка пісень з Поділля присвячена
«батькові української музики Лисенкові». Про‐
те почуття творчого незадоволення, яке ніко‐
ли не залишало Леонтовича, призвело до того,
що композитор став скуповувати друковані
примірники своєї збірки і безжалісно нищити
їх.
Леонтович з великою силою шукає
можливості поповнити свої знання з поліфонії
та інструментовки. Оскільки у Вінниці не знай‐
шлося кваліфікованих фахівців, композитор
їде за професійними консультаціями до Пе‐
тербурзької придворної хорової капели. У
1903 році Леонтович під час відпусток виїж‐
джає до Петербурга, де отримує консультації з
теорії музики, гармонії, поліфонії, хорового
аранжування в регентському класі хорової
капели. 1904 році він успішно складає екзаме‐
ни і отримує свідоцтво регента високого рів‐
ня.
У 1904 році композитор поїхав працю‐
вати вчителем на Донбас, на залізничну стан‐
цію Гришине. Тут він створив хор з робітників
залізниці, для якого писав обробки народних
пісень. У той час діяльність Леонтовича при‐
вертає увагу поліції і він вимушений поверну‐
тися в Тульчин на Поділля, де викладав музику
і спів.

1908 року Леонтович розпочинає

нові пошуки фахівців для самоосвіти. У спога‐
дах С. Протопопов пише: «Вперше Леонтович
приїхав у Москву для занять з Сергієм Івано‐
вичем Танєєвим влітку 1908 року… але Танєєв
порекомендував свого учня, чудового педаго‐
га, теоретика Болеслава Яворського». Спів‐
праця
з
Яворським
продовжувалася
дванадцять років: спочатку в Москві, а потім і
в Києві.
Продовження на сторінці 12
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Найяскравіший твір, який приніс
Леонтовича визнання – «Щедрик» ‐
вперше був представлений українській
публіці у 1916 році у виконанні хору
Київського університету під керівниц‐
твом Олександра Кошиця. Після цього
Леонтович став відомим і популярним
у мистецьких колах, до його творчості
зріс інтерес фахівців і шанувальників
хорової музики. А в жовтні 1921 року
«Щедрик» з великим успіхом був пре‐
зентований на концерті в Карнегі‐Холлі
в Нью‐Йорку. У 1936 році Пітер Вер‐
ховський, американський композитор,
хоровий диригент, аранжувальник та
педагог українського походження, що
працював на радіо в NBC, записав ан‐
глійську версію слів до «Щедрика». Са‐
ме під назвою «Carol of the Bells»
мелодія української щедрівки і стала
всесвітньо відомою.

У 1917 році з проголошенням Української Народної
Республіки Леонтович переїздить з Тульчина до Києва.
Тут він створює хорові поеми, починає писати оперу за
казкою Бориса Грінченка «На русалчин Великдень». Але
після приходу до влади більшовиків, які переслідували
українську інтелігенцію, Леонтович був змушений тікати
знову до Тульчина, де засновує музичну школу.

У ніч з 22 на 23 січня 1921 ро‐
ку композитор перебував в селі Мар‐
ківка у свого батька. Чекіст на ім’я
Грищенко, який попросився переночу‐
вати, пограбував будинок і застрелив
Миколу Леонтовича. Тоді більшовики
провели цілу кампанію із приховуван‐
ня злочину. Лише наприкінці 20‐го
століття вдалося дізнатися правду з
архівних документів. Кандидат мис‐
тецтвознавства
Валентина
Кузик
опублікувала рапорт міліції Гайсинсь‐
кого повіту, де засвідчено, що вби‐
вство
відомого
українського
композитора ‐ це справа рук агентів
системи радянського індивідуального
терору, яку застосовували до багатьох
відомих діячів української культу‐
ри.
Миколу Леонтовича вбили,

але його спадщина живе і розвиваєть‐
ся сьогодні. По собі в Україні компо‐

зитор залишив роботи, які і нині є неперевершеними і
успішно виконуються не лише в Україні, але і за її межа‐
ми..
голова ЦК «Теорія музики»,
кандидат мистецтвознавства ‐
Людмила Скрипнік
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Чарівні
звуки
флейти

12 травня 2021 року в концертній залі Сєвєродонецького фахового коледжу
культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва відбувся перший сольний концерт студента 3
курсу відділу «Оркестрові духові та ударні інструменти» Всеволода Князя (клас викладача
Титаренка Сергія Костянтиновича, концертмейстер – Посошко Ганна Андріївна).
Блискуче виконання, чаруючі звуки флейти, приголомшливо підібраний реперту‐
ар, що складається з творів як видатних композиторів минулого, так і сучасних авторів, все
це водночас зачаровує та залишає неперевершені емоції. Концертну програму відкрила
«Блискуча фантазія Кармен» французького флейтиста віртуоза Франсуа Борна. Також зву‐
чали твори таких композиторів, як С. Прокоф'єв, З. Карл‐Елерт, Ж. Колодуб, Дж. Енеску та
ін. Соліст почувався на сцені дуже впевнено, в своєму виконанні він зміг передати всю гли‐
бину почуттів. Це була неймовірна зустріч. Виступ Всеволода пройшов на одному диханні.
Упродовж усього концерту всі слухачі були зосереджені тільки на музиці.
Дуже вдячні організаторам концерту і солісту за яскраві враження, і сподіваємося,
що зовсім скоро зможемо знову почути чарівні звуки флейти, бо сьогодні в дні пандемії
нам не вистачало саме таких виступів.
Бажаємо Всеволоду успіхів у його подальших творчих звершеннях.
Редакція газети «ART‐мозаїка»
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«Хотіла б я піснею
Чарівні
стати…»
звуки
флейти

2021 рік видався багатим на пам’ятні дати. У квітні ми святкували
130річчя з дня народження Сергія Прокоф’єва, а 26 травня у Сєвєро
донецькому фаховому коледжу культури і мистецтв імені Сергія Про
коф’єва відбувся концерт вокальної музики присвячений 150річчю від
дня народження видатної української письменниці Лесі Українки. Впро
довж мистецького заходу було згадано життєвий та творчій шлях
письменниці, її важку долю, її досягнення та невмирущу творчість…
Головною зіркою концерту стала студентка IV
курсу спеціалізації «Хорове диригування» Анастасія
Скнаріна (клас викладача‐методиста Ольги Міхалєвої,
концертмейстер Віолетта Бондарчук). Розпочато кон‐
цертну програму було з пісні «Хотіла б я піснею ста‐
ти» (муз. К. Стеценка). Також у концерті брали участь
студентки Діана Уварова (ІІ курс) та Віра Коваленко (І
курс). Крім сольних виступів, лунали дуети та тріо. Слу‐
хач міг насолодитися багатьма творами Лесі Українки
та багатьох інших письменників, (І. Франка «Пісня на‐
родна», О. Богачука «На Івана, на Купала», Г. Гайво‐
ронської «Дичка», О. Толстого «Кабы знала я…» та ін.)
покладеними на музику П. Чайковського, М. Лисенка, А.
Моцарта…
Дякуємо Анастасії та всім іншим учасникам концерту за неймовірні враження! Особлива
подяка Ользі Міхалєвій за блискучу підготовку студентів та чудове проведення концерту!

«Грані рояля»
Сольне виконання – окремий вид мистецтва,
де виконавець демонструє всі свої здібності, намага‐
ючись передати все різнобарв’я, красу та почуття му‐
зичного твору. 2 червня 2021 року в концертній залі
Сєвєродонецького фахового коледжу культури і мис‐
тецтв імені Сергія Прокоф'єва відбувся сольний кон‐
церт студента IV курсу спеціалізації «Фортепіано»
Романа Новіка (клас викладача‐методиста Асєєвої
Олени Віталіївни).
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Чарівні
звуки
флейти

З дитинства Роман бажав стати музи‐
кантом і навчитися професійній грі на фортепіа‐

но. З раннього віку він уже був постійним
учасником багатьох регіональних та державних
конкурсів і займав призові місця. За чотири роки
навчання у коледжі Роман зміг досягти високого
рівня гри. Усі ці роки жоден великий концерт не
проходив без його участі.

Цей концерт залишив непере‐
вершені враження, які ще довго не
даватимуть нам спокою. Своєю
майстерністю Роман довів: для того,
щоб побачити красу, не завжди по‐
трібні очі! Вслуховуючись у його гру,
занурюєшся в чарівний світ музики та
бачиш перед собою картини ней‐
мовірної краси… Це неможливо опи‐
сати словами, а потрібно тільки
слухати наживо.

Вечір був насичений творами видатних
композиторів різних епох та музичних напрямів.
Лунали шедеври І. С. Баха, Л. ван Бетховена,
Ф. Ліста, Д. Шостаковича, Дж. Гершвіна та інших
музичних геніїв у сольному виконанні Романа. Та‐
кож можна було почути ансамблеву гру рояля (Ро‐
ман)
та
віолончелі
(Володимир
Зеленін),
концертмейстерську гру у супроводі сольного
співу (Людмила Васецька), а також соло тромбону
(Олександр Хохлов). Мрією Романа була і є гра на
фортепіано в естрадно‐джазовому стилі, тому на
завершення перед слухачами виступав естрадно‐
джазовий ансамбль: рояль (Роман), бас‐гітара (Ан‐
дрій Бихун) та ударна установка (Олексій Бо‐
рисов).
студент ІІ курсу ‐
Кирило Власенко
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Творчі досягнення студентів
у 2020‐2021 навчальному
році

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
«ОРКЕСТРОВІ НАРОДНІ
ІНСТРУМЕНТИ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
«ТЕОРІЯ МУЗИКИ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
ІX Всеукраїнський учнівський та
«АКАДЕМІЧНИЙ
СПІВ»
студентський конкурс музично‐
го мистецтва «Київський коло‐
XIX Всеукраїнський юніорський
рит» (м. Київ)
конкурс музично‐виконавської
майстерності
імені академіка
• Глазунов Олександр (ІІІ курс) –
О.С.
Тимошенка
(м. Ніжин)
І премія
• Фірюлін Ярослав (ІІ курс) – ІІ • Шевцова Катерина (IV курс) –
премія
золотий диплом
• Бикова Дар’я (IV курс) – золотий
XXVІ Всеукраїнський конкурс
диплом
«Провесінь» (м. Кропивницький)
• Гонтар Тетяна (ІІ курс) ‐ золотий
• Батраков Данил (ІІІ курс) – І диплом
премія
• Ісаєнко Олександра (ІІ курс) ‐
диплом
• Глазунов Олександр (ІІІ курс) – золотий
• Барсукова Віра (ІІ курс) – срібний
ІІ премія
диплом
• Соломатіна Валерія (ІІ курс) – • Щербакова Злата (ІІ курс) –
ІІ премія
срібний диплом
XX Міжнародний конкурс‐
фестиваль дитячого юнацького
виконавського мистецтва
«АКОРДИ ХОРТИЦІ»
(м. Запоріжжя)
• Соломатіна Валерія (ІІ курс) –
ІІ премія
VІІ Міжнародний конкурс вико‐
навців на народних інструмен‐
тах «Арт‐Домінанта»
(м. Харків)
• Юрченко Григорій (ІІІ курс) – ІІ
премія
• Батраков Данил (ІІІ курс) – ІІІ
премія

Міжнародний конкурс молодих
музикантів імені Іллі Слатіна
(м. Харків)
• Агафонова Вікторія (ІІ курс)
категорія «Текстове есе» ‐ ІІ
місце
• Приходько Іван (І курс) – ІІІ
місце
VI Всеукраїнський конкурс ім.
Т.С. Кравцова (м. Харків)
• Агафонова Вікторія (ІІ курс) ‐
приз «За дослідницький потен‐
ціал»
Конкурс «Арт‐журналістика
2021» (м. Харків)
• Агафонова Вікторія (ІІ курс)
номінація «Проба пера» ‐ ІІІ
місце

Міжнародний конкурс молодих
XIX Всеукраїнський юніорський
музикантів імені Іллі Слатіна
конкурс музично‐виконавської
(м. Харків)
майстерності
імені академіка
• Шевцова Катерина (IV курс) – І
О.С.
Тимошенка
(м. Ніжин)
місце
•
Приходько
Іван
(І
курс) – ІІІ
• Бикова Дар’я (IV курс) – ІІІ місце
місце
• Ісаєнко Олександра (ІІ курс) ‐ ІІІ
місце
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
• Барсукова Віра (ІІ курс) – ІІІ місце
I Interna onal vocal and choral
compe on «Vocal‐Art»
(Ukraine/Slovak Repablik)
• Шевцова Катерина (IV курс) – ІІ
премія

«ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ
ІНСТРУМЕНТИ»

Міжнародний конкурс молодих
музикантів імені Іллі Слатіна
(м. Харків)
• Щербакова Анастасія (IV
Обласний відкритий конкурс соль‐ курс) – ІІІ місце
ного академічного вокалу «Пісенне • Воронова Лілія (IV курс ) – IV
джерело» (м. Сєвєродонецьк)
місце
• Ісаєнко Олександра (ІІ курс) –
Обласний огляд‐конкурс
VI Всеукраїнський фестиваль‐
гран‐прі
індивідуальної виконавської
конкурс виконавців на
• Барсукова Віра (ІІ курс) – І місце
майстерності «Мистецтво і
оркестрових струнних
• Буровіна Марія (учениця школи
діти» (м. Сєвєродонецьк)
пдаогічної практики) – ІІІ місце інструментах ім. Ю. Хілобокова
(м. Кропивницький)
• Шовкопляс Катерина (уче
• Воронова Лілія (IV курс ) – IV
ниця школи педагогічної прак
місце
тики) – І премія
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Всеукраїнський фестиваль‐
конкурс «Обдарована молодь»
(м. Полтава)
• Посохова Галина (учениця
школи педагогічної практики) –
ІІІ місце
• Коваленко Вікторія (І курс) –
ІІІ місце
• Савченко Василь (ІІ курс) –
дипломант
• Воронова Лілія (IV курс ) – I
місце
• Щербакова Анастасія
(IV
курс) – ІІ місце

• Рибрун Любов (ІІІ курс) ‐ І місце
• Прощина Ірина (ІІІ курс) ‐ І місце
• Демєнт'єва Анастасія (ІІ курс) ‐ І
місце

Всеукраїнський фестиваль‐
конкурс «Обдарована молодь –
2021» (м. Полтава)

• ансамбль «Big Bang» (Прощина
Ірина, Рибрун Любов, Солодка
Анастасія) – диплом
• Фадєєнко Єлизавета (ІІ курс) – ІІІ
місце
• Вороніч Єлизавета (IV курс) – IV
місце
Міжнародний конкурс молодих
Обласний фестиваль
музикантів імені Іллі Слатіна
«Нової української пісні»
(м. Харків)
• Фадєєнко Єлизавета (ІІ курс) ‐ ІІІ
• Воронова Лілія (ІV курс) кате‐ місце
горія «Текстове есе» ‐ І місце • Будник Микола (ІІІ курс) ‐
• Щербакова Анастасія (ІV курс) спеціальний приз за авторський
– категорія «Текстове есе» ‐ ІІІ твір
місце
Обласний конкурс «Ритм‐fest»
(м. Сєвєродонецьк)
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
• Фадєєнко Єлизавета (ІІ курс) ‐ ІІІ
«ЕСТРАДНИЙ СПІВ»
місце
XIX Всеукраїнський юніорський
• Будник Микола (ІІІ курс) ‐ IV
конкурс музично‐виконавської
місце
майстерності імені академіка
О.С. Тимошенка (м. Ніжин)
Відкритий міський фестиваль‐
конкурс
• Будник Микола (ІІІ курс) –
«Наша надія – мир на Донбасі»
золотий диплом
• Фадєєнко Єлизавета (ІІ курс) ‐ • Фадєєнко Єлизавета (ІІ курс) ‐ ІІІ
срібний диплом
місце
• Тягнієнко Елеонора (ІІІ курс) ‐ • Будник Микола (ІІІ курс) ‐ I місце
срібний диплом
Міжнародний конкурс
• ансамбль «Big Bang» (Прощина «Сузір'я Україна‐Європа» (м. Київ)
Ірина, Солодка Анастасія, Рибрун
• Фадєєнко Єлизавета (ІІ курс) ‐ І
Любов) ‐ золотий диплом
• Прощина Ірина (ІІІ курс) ‐ місце
• Будник Микола (ІІІ курс) ‐ I місце
бронзовий диплом
• Рибрун Любов (ІІІ курс)‐ • Тягнієнко Елеонора (ІІІ курс) – І
місце
срібний диплом
• Солодка Анастасія (ІІІ курс)‐
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
золотий диплом
ІІІ Міжнародний вокально‐хоровий
конкурс «Gran Voices» (м. Одеса)
• естрадний хор «Glorious» ‐ I
місце
• ансамбль «Big Bang» (Прощина
Ірина, Солодка Анастасія, Рибрун
Любов) ‐ I місце
• Солодка Анастасія (ІІІ курс) ‐ І
місце
• Фадєєнко Єлизавета (ІІ курс) – І
місце

«СПЕЦІАЛЬНЕ ФОР‐
ТЕПІАНО»

Всеукраїнський конкурс «Обдаро‐
вана молодь» (м. Полтава)
• Музиченко Марія (IV курс) ‐ І
місце
• Бобришева Інеса
(І курс) ‐ ІІ
місце
• Новік Роман (IV курс) ‐ ІІ
місце
• Герець Богдан (ІІІ курс) ‐ ІІІ
місце
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ІІ Відкритий конкурс піаністів
«Прокоф’євські ігри»
(м. Сєвєродонецьк)
• Новік Роман (IV курс) ‐ Гран‐
прі
• Музиченко Марія (IV курс) ‐ ІІІ
місце
• Бобришева Інеса (І курс) ‐ ІІІ
місце
• Клешнева Софія (учениця
школи педагогічної практики) ‐
ІІІ місце
• Герець Богдан (ІІІ курс) ‐
дипломант
• Нужда Ганна (учениця школи
педагогічної
практики)
‐
учасник
ІV всеукраїнська студентська
дистанційна олімпіада з
інструментального мистецтва
(м. Умань)
• Музиченко Марія (IV курс) ‐ І
місце
• Бобришева Інеса (І курс) ‐ І
місце
Всеукраінський конкурс
піаністів (м. Рівне)
• Музиченко Марія (IV курс) ‐ ІІІ
місце
• Бобришева Інеса (І курс) ‐ ІІІ
місце
Міжнародний конкурс молодих
музикантів імені Іллі Слатіна
(м. Харків)
• Новік Роман (IV курс) ‐ І місце
в номінації «Естрадне інстру‐
ментальне мистецтво»; ІІ місце
в номінації «Академічне фор‐
тепіано»
ХVІ Всеукраїнський джазовий
конкурс пам’яті Ростислава
Кобанченка (м. Одеса)
• Новік Роман (IV курс) ‐ І місце
Обласний фестиваль «Ритм‐
Fest» (м. Сєвєродонецьк)
• Нужда Ганна (учениця школи
педагогічної практики) ‐ І
місце
• Клешнева Софія (учениця
школи педагогічної практики) ‐
ІІ місце
Продовження на сторінці 18
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Обласний огляд‐конкурс
індивідуальної виконавської
майстерності «Мистецтво і
діти» (м. Сєвєродонецьк)

• Дует у складі Єлизавети
Міненко та Єлизавети Батуркіної
(ІІІ курс) ‐ ІІ місце у номінації «Ака‐
демічний спів»

Міжнародний конкурс «Сузір’я
Україна‐Європа» (м. Київ)
• Пархоменко Олексій (ІІІ курс)
‐ І місце у номінації «Естрадний
спів»

• Нужда Ганна (учениця школи
Міжнародний конкурс молодих
педагогічної практики) ‐ ІІІ
музикантів імені Іллі Слатіна
Обласний фестиваль нової
місце
(м. Харків)
української пісні
• Клешнева Софія (учениця
(м. Сєвєродонецьк)
школи педагогічної практики) ‐ ІІІ • Скнаріна Анастасія (IV курс) – ІІІ
місце у номінації «Хорове диригу‐ • Ткачова Вероніка (ІІкурс) ‐
місце
дипломант
вання»
Музично‐теоретична олімпіада • Міненко Єлизавета (ІІІ курс) ‐
спеціальний диплом «За краще
(м. Сєвєродонецьк)
Обласна відкрита науково‐
виконання творів Марка Кармінсь‐ практична студентська конфе‐
• Нужда Ганна (учениця школи
кого» у номінації «Спеціалізоване
ренція «Українська музична
педагогічної
практики)
‐
І
фортепіано»
культура
очима молоді: теоре‐
місце
• Батуркіна Єлизавета (ІІІ курс) ‐ тичний, історичний і педагогіч‐
спеціальний диплом «За краще ний аспекти» (м. Сєвєродонецьк)
ІІ дистанційний міжнародний
виконання творів Марка Кармінсь‐
онлайн конкурс юних піаністів
кого» у номінації «Спеціалізоване • Скнаріна Анастасія (ІV курс) ‐
«LVIV KAWAI»
фортепіано»
диплом учасника
• Клешнева Софія (учениця
• Бондарчук Ірина (ІV курс) ‐
школи педагогічної практики) ‐ ІІІ Всеукраїнський фестиваль‐конкурс диплом учасника
«Обдарована молодь 2021»
місце
• Батуркіна Єлизавета (ІІІ курс)
(м. Полтава)
‐ диплом учасника
ІІ міжнародний дистанційний
• Нікітіна Олександра (ІІІ курс)
•
Вокальний
дует
у
складі
Єлиза‐
конкурс «ODESA MUSIK OLIMP»
вети Міненко та Єлизавети Батур‐ ‐ диплом учасника
• Клешнева Софія (учениця шко‐ кіної
(IІІ
курс)
–
диплом • Ткачова Вероніка (ІІ курс) ‐
ли педагогічної практики) ‐ сер‐ учасника у номінації «Академічний диплом учасника
тифікат учасника
спів» ‐ вокальні ансамблі
• Ткачова Вероніка (IІ курс) – ІІ міс‐
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
ІІ міжнароднVІІ міжнародний
це у номінації «Академічний спів» «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ
дистанційний фестиваль‐
ТА УДАРНІ
конкурс «Самоцвіти‐online»
XI Всеукраїнський конкурс хорових
ІНСТРУМЕНТИ»
(м. Львів)
диригентів ім. Д.С..Бортнянського
• Клешнева Софія (учениця шко‐
серед студентської молоді
II Міжнародний дистанційний
ли педагогічної практики) ‐ І
(м. Суми)
фестиваль‐конкурс «Таланти
місце
• Скнаріна Анастасія (IV курс) – ІІІ
України» (м. Волинь)
місце та грамота «За краще кон‐
• Корнєв Олексій (ІІІ курс) ‐ І
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
цертне виконання з хором»
місце
«ХОРОВЕ

ДИРИГУВАННЯ»

XIX Всеукраїнський юніорський
конкурс музично‐виконавської
майстерності імені академіка
О.С. Тимошенка (м. Ніжин)
• Вокальний ансамбль «MIXED
VOICES» ‐ ІІ місце
• Скнаріна Анастасія (ІV курс)‐ І
місце у номінаціях «Хорове дири‐
гування» та «Академічний спів»
• Пархоменко Олексій (ІІІ курс) ‐
срібний диплом у номінації «Ака‐
демічний спів»

ІІІ Міжнародний вокальний конкурс Обласний конкурс естрадної та
джазової музики «PИTM‐FEST»
«Gran voice» (м. Одеса)
(м. Сєвєродонецьк)
• Дует у складі Єлизавети Мінен‐
ко та Єлизавети Батуркіної (IІІ • Корнєв Олексій (ІІІ курс) ‐
курс) – І місце
диплом
• Зубішин Микита (ІІІ курс) ‐ І
місце
Міський відкритий конкурс‐
• Борисов Олексій (ІІІ курс) ‐ І
фестиваль «Наша надія – мир на
місце
Донбасі» (м. Сєвєродонецьк)
Міжнародний фестиваль‐
• Пархоменко Олексій (ІІІ курс) ‐ ІІ
конкурс мистецтв «KHARKIV
місце
FEST‐2020» (м. Харків)
• Ткачова Вероніка (ІІ курс) ‐ ІІ
• Корнєв Олексій (ІІІ курс) ‐ І
місце
місце
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Міжнародний дистанційний
фестиваль‐конкурс «Майбутнє
України» (м. Львів)

Міжнародний багатожанровий
дистанційний фестиваль‐конкурс
«Зірковий драйв» (м. Запоріжжя)

III Міжнародний фестиваль‐
конкурс мистецтв «Super Art‐
2021» (м. Харків)

• Корнєв Олексій (ІІІ курс) ‐ І
місце

• Корнєв Олексій (ІІІ курс) ‐ І
місце

• Корнєв Олексій (ІІІ курс) ‐ І
місце

Міжнародний багатожанровий
конкурс START of EUROPE
Зірки Європи (м. Київ)

Міжнародний багатожанровий
фестиваль–конкурс
«Таланти Бессарабії»
(м. Білгород‐Дністровський)

I Міжнародний фестиваль‐
конкурс «Сім нот» (м. Харків)
• Корнєв Олексій (ІІІ курс) ‐ І
місце
Обласний конкурс конкурс
естрадної та джазової музики
«PИTM‐FEST» (м. Сєвєродонецьк)

• Зубішин Микита (ІІІ курс) ‐ І • Зубішин Микита (ІІІ курс) ‐ І
місце
місце
Міжнародний фестиваль‐ конкурс
мистецтв SOLOVIOV ART
(м. Київ)

Дистанційний міжнародний
фестиваль‐конкурс « Золотое
руно» (Грузія, м. Батумі)

Дистанційний міжнародний фе‐
стиваль‐конкурс «Gold Europe»
(м. Берлін)

Міжнародний дистанційний
конкурс духової музики «VIN
VENTI» (м. Вінниця)

• Зубішин Микита (ІІІ курс) ‐ І
місце
• Борисов Олексій (ІІІ курс) ‐ І • Борисов Олексій (ІІІ курс) ‐ І • Лапенко Руслана (ІІ курс) ‐ І
місце
місце
місце
II Міжнародний багатожанровий
фестиваль‐конкурс мистецтв
«THE TALENTS OF ISTANBUL FEST,
2020» (Стамбул)

• Лапенко Руслана (ІІ курс) ‐ ІІ • Князь Всеволод (ІІІ курс) ‐ ІІ
• Лапенко Руслана (ІІ курс) ‐ І
місце
місце
місце
• Зубішин Микита (ІІІ курс) ‐ І
місце
Всеукраїнський фестиваль‐
конкурс
«Обдарована молодь – 2021»
• Зінченко Михайло (ІV курс) ‐ ІІІ
місце

Щиро вітаємо

студентів
Сєвродонецького фахового
коледжу культури і мистец‐
тв з перемогою на міжна‐
родних, всеукраїнських та
регіональних конкурсах. Ба‐
жаємо їм творчої наснаги,
удачі та подальших успіхів!
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Концертна зала знову
засяяла музичними барвами
Ось і відбулося довгоочікуване свято ‐ свято музики та живого
спілкування. Урочистий концерт студентів‐лауреатів всеукраїнських та
міжнародних конкурсів до дня народження Сєвєродонецького
фахового коледжу культури і мистецтв пройшов на піднесеній ноті.

Незважаючи на

Дві години промайнули як пара
хвилин, і хотілося ще насоло‐
джуватися чарівними звуками
дзвінких голосів та музичних
інструментів, які лунали соль‐
но, а потім спліталися в ней‐
мовірні ансамблі. Наталія
Пасічник ‐ заслужений праців‐
ник культури України ‐ разом з
цьогорічним випускником Ми‐
хайлом Зінченком у цей неза‐
бутній вечір провели глядачів
стежками
блискучих
ви‐
ступів.

каран‐
тинні обмеження, гостей було
багато, усі місця, які було доз‐
волено зайняти на дистанції
були зайняті. Це свідчить ли‐
ше про одне: як же ми скучи‐
ли за живою музикою, за
палаючими очима, за оплес‐
ками, які, до речі, не змовка‐
ли між номерами. А що
діялося за лаштунками… Хви‐
лювання учасників, що че‐
кають на виступ, блискавичні
переміщення інструментів за
завісою, світлове оформлення
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сцени – все це колосальна
частина дійства, яка зазви‐
чай непомітна, але відіграє
дуже важливу роль в
успішності заходу. Існує
негласна істина, що окре‐
мий талант може виграти
гру, але підкорити чемпіо‐
нат під силу тільки ко‐
манді. Дякуємо «команді»
Сєвєродонецького фахо‐
вого коледжу культури і
мистецтв
імені
Сергія
Прокоф’єва за незабутні
враження!
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Для виконавця немає
більшого щастя, ніж вийти на сце‐
ну й подарувати слухачу частинку
своєї душі у вигляді музичного
твору, який він удосконалював
довгий час. Виступи наших юних
музикантів у сольних номерах та у
складі оркестрів показали висо‐
кий професійний рівень, гідну ви‐
конавську
майстерність,
що
свідчить про невтому роботу ви‐
кладацького складу навчального
закладу.
Пишаємося нашими музи‐
кантами, нашими «зірочками»,

бо вони – надія, гордість й віра в
краще майбутнє. Бажаємо випуск‐
никам подальших успіхів у вишах,
молодшим студентам натхнення й
творчих перемог, а рідному му‐
зичному коледжу–ювіляру довгих
років процвітання!
завідуюча кабінетом‐музеєм ім. Сергія
Прокоф’єва, викладач ЦК
«Теорія музики» ‐ Анастасія Михайлова
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Переливами, перлами, барвами
Грає музика нашого коледжу.
З хвірток лунають мелодії лагідні –
В кожного різна, своя, неповторна…
Хтось грає страждущіми октавами,
Ноти мінорні здаються знайомими.
Дехто заграє яскравими фарбами –
Сонячно, ясно й на серці вогонь горить…
Пальці торкаються струн…
Пальці торкаються клавіш…
Але ти знаєш? Ти чуєш?
Музика душу торкає!
Мурахи під шкірою бігають,
З очей сльози-іскри летять,
Коли затамований подих,
Почуєш стук серця в такт…
студентка ІІ курсу ‐
Віра Барсукова
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