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Дорогі учасники та гості!
Дозвольте від усього серця привітати вас у стінах Харківського
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.
Наше місто завжди тепло приймає всіх, хто приїздить сюди вчитися. Наш університет розташовано у серці міста, він є центром,
куди сходяться всі найцікавіші ідеї, у нас проходять найвидатніші події, ми з радістю реалізуємо найсміливіші творчі проекти.
XV Відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські асамблеї» пропагує класичне мистецтво та освіту, збирає талановиту молодь України, яскравих та обдарованих
випускників музичних училищ і спеціалізованих музичних шкіл. Кожний виступ на сцені для музиканта це – свято, а можливість грати
у Великій залі нашого університету, якому у 2017 році виповнилося
100 років і в якому навчалися чимало всесвітньо відомих музикантів – це честь.
Але ніколи не треба зупинятися на досягненнях минулого, якими б значущими вони не були. Ми ступаємо у друге століття нашої
історії 15-м відкритим конкурсом, і тому саме ви, його учасники
розкриваєте двері у наше майбутнє.
Треба завжди йти вперед, підніматися вгору по маленьких і великих сходинах. Ми йдемо далі. У нас багато цікавих творчих колективів, і ось нещодавно «народився» ще один: гітарний оркестр (керівник заслужений артист України, професор Володимир Доценко).
У жотвні 2017 року відбувся перший міжнародний конкурс ГітArt –
і він буде розвиватись. Наші студенти 3-го курсу за програмою
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Еразмус поїхали навчатися до консерваторії міста Віго, Іспанія (за
спеціальностями – флейта, кларнет, гітара, віолончель, фагот),
цей зв’язок буде підтримуватись
і надалі. Студенти-вокалісти самостійно організували цикл концертів
задля вшанування пам’яті нашого
геніального випускника – співака Бориса Гмирі і для збору коштів
для написання його портрету. Викладачі розширили свою концертну діяльність. Цього року відбулися артистичні турне наших піаністів по Україні та Ізраїлю. Плідно працють і наші композитори.
Їх музика виконується на концертах, а тепер твори студентів кафедри композиції і інструментування переможців конкурсу на приз
громадського комітету «Харків ракетно-космічний» буде звучати
у Планетарії.
Запрошую вас на навчання в наш Університет! Яку спеціалізацію ви б не обрали – на вас чекає творча, цікава, наполеглива праця
над розвитком особистості музиканта.
А на конкурсі бажаю оптимізму, зібраності та сміливості всім
учасникам! А також в повній мірі відчути творчу атмосферу «Харківських асамблей».
ТЕТЯНА ВЄРКІНА,
РЕКТОР ХНУМ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

Перша леді Марина Порошенко серед студентів театрального факультету (майстерня заслуженого
діяча мистецтв України Леоніда Садовського) на великому творчому форумі міста Харкова, Другому
художньому фестивалі Gaudeamus Opera в Харківському національному театрі опери і балету
імені М. В. Лисенка з нагоди Дня студента
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Шлях до майстерності
dominanta
Студенти ХНУМ імені І. П. Котляревського взяли участь у престижному
міжнародному проекті «Концерт Миру»
Акція спрямована на об’єднання
людей і розвиток дружніх відносин,
які сприяють взаєморозумінню між народами. Проект, який в четвертий раз
пройшов у березні 2018 року в Бельгії,
завойовує все більше симпатій. Цього
року представники Міжнародної асоціації Ротарі з Німеччини, Франції,
США, України, Росії спеціально приїхали на «Концерт миру». Подорож
талановитих студентів нашого університету Елли Петніченко, вокал (клас
Ігоря Присталова) і Дениса Кашуби,
фортепіано (клас Тетяни Вєркіної)
до Бельгії підтримав Комітет «Україна–Бельгія».
Концерти відбувалися на двох локаціях: у Залі старовинного, заснованого у 1817 році Льєжського університету
(University of Liege), одного з престижних вишів Бельгії та у величному, вражаючому католицькому соборі Святого
Леонардо (St. Leonardo) міста Тінен
(Tienen), розташованого між Льєжем
і Брюсселем (регіон Фламандський
Брабант). Прибуток з благодійних
концертів спрямують на стипендії, які
музиканти зможуть використовувати
протягом двох років для реалізації особистих професійних проектів (наприклад, участі в конкурсах).
Концертна програма у двох відділеннях складалася з популярних
музичних творів. Відкривав концерт
Денис Кашуба «Парафразом на тему

вальсу Й. Штрауса “Казки віденського
лісу”» А. Грюнфельда. Далі прозвучали Скерцо № 2 Ф. Шопена і дві прелюдії К. Дебюссі «Пагорби Анакапрі»,
«Менестрелі». Елла Петніченко (партія
фортепіано Денис Кашуба) виконала
романс «Не пой красавица при мне»
С. Рахманінова, арію Русалки з однойменної опери А. Дворжака, українську народну пісню «На вулиці скрипка
грає», Вальс Мюзетти з опери «Богема»
Дж. Пуччіні і «Ave Maria» Й. С. Баха –
Ш. Гуно. «Мені вперше в житті випав
шанс виконати «Ave Maria» Баха–Гуно
в католицькому костелі з “небесною”
акустикою. Це було просто незабутньо!» – згадувала Елла.
На завершення концерту до харківських музикантів приєдналися
скрипалька з Києва і домристка з Росії. Чотири музиканти разом виконали
«Libertango» Астора Пьяццолли; музичні партії кожен отримав заздалегідь, а репетиції пройшли напередодні
концерту. Прекрасний номер на згадку
всім слухачам зірвав бурні оплески.
Публіка приймала в обох містах, за
словами Дениса Кашуби, «на відмінно,
хоча у Фландрії у людей більш стриманий характер».
Не менше вражень у Елли і Дениса
від насиченої туристичної програми,
від привітності людей, в сім’ях яких
вони проживали, від бельгійських смаколиків. «Останній день в Брюсселі

виявився дуже насиченим: ми побували в музеї
музичних інструментів, на засіданні ротарі-клубу «Bruxelles VESALE», в музеї коміксів, а також
у виконаному в стилі ар-нуво Будинку-музеї Вік
тора Орта – відомого бельгійського архітектора», – розповіла Елла.
Марина Дербас

Вибудувати цілістність

Березень завершився чудовим диптихом – сольними концертами студентів 3-го курсу кафедри спеціального фортепіано Сергія Казанцева і Петра Янчука (клас професора Тетяни Вєркіної) у Великій залі Харківського національного
університету мистецтв імені І. П. Котляревського.
Для обох – це перші сольні концерти у стінах Alma mater, перший ступінь
професійної дорослості, обряд ініціації
по-консерваторські.
Обидва концерти почалися з музики
І. С. Баха. Величаво-умиротворена музика «Хоральної прелюдії мі-бемоль мажор»
у виконанні Сергія Казанцева придбала
теплий, просвітлений характер. Молодий
піаніст показав оволодіння «просторовою широтою» цієї прелюдії. Поступове
і дуже чітко вибудуване розширення діапазону викликало майже фізичне відчуття повільного вдиху.
…Коли Петро Янчук грав «Прелюдію сі мінор» Баха – Зілоті я точно
знала, що ця молода людина відкриває для мене щось таке, до чого він
вже доторкнувся, а я ще, можливо, –
і ні ... І ось саме на концерті здійснювався «акт учительства», коли мій
учень вчить мене (а я в школі викладала йому зарубіжну літературу);
тоді я й подумати не могла, що за три
роки цей юнак переживе такий зліт.

Радість – це те, що Сергій Казанцев
шукає в музиці, подумалося мені, коли
я слухала в його виконанні «Фортепіанну
сонату № 3» Л. Бетховена. У виконанні
Сергія бетховенська соната прозвучала
по-гайднівські нарочито святково.
Петро Янчук вибудував архітектуру
Сонати № 1 (ор. 11) Р. Шумана не стільки
на протиставленні тем, скільки на їх зближенні, адже це іпостасі однієї душі. «У молодого піаніста дуже глибоке трагічне світосприйняття», – подумалося мені.

Слухаючи сюїту «Танці Давідсбюндлерів» Р. Шумана у виконанні Сергія Казанцева, я подумки перейменувала її на
«50 відтінків внутрішнього», так опукло
і різноманітно були представлені образи
різних психічних станів. Особливо вдалися Сергію п’єси, які демонструють гумор.
У програмі Петра Янчука творчість
Ф. Ліста була представлена об’ємно:
«Етюд № 11 Вечірні гармонії», «Сонет
Петрарки 104», Фантазія-соната «Після прочитання Данте». Коли я слухаю
«Сонет Петрарки 104» Ф. Ліста,
я перебираю у пам’яті рядки поета, і ті чи інші згадуються частіше.
Це залежить від інтерпретації твору
виконавцем. Виконання П. Янчука
навіяло строфу: «Я мук своїх хочу».
Все єство артиста втілювалося саме
в цих інтонаціях; це було не стільки
виконання, скільки самовираження
себе в музиці при дотриманні суворих рамок авторського задуму...
Зі статті Тетяни Казакової

dominanta

АФІША МАЙСТЕР-КЛАСУ
в місті Нюрнбергі (Німеччина)
у Hochschule für music ректора
ХНУМ імені І. П. Котляревського, професора Тетяни Веркіної.

Шлях до майстерності
А. Сагалова, А. Ставіцький, І. Чернявський
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На святкуванні 100-річного ювілею Харківського національного університету мистецтв
імені І. П. Котляревського під
орудою Юрія Янка прозвучав
Потрійний концерт для фортепіано, скрипки та віолончелі з оркестром Людвига ван Бетховена.
Солісти: лауреати міжнародних
конкурсів піаністка Анна Сагалова (неперевершена виконавиця
творів Ф. Мендельсона), скрипаль
Ігор Чернявський (якого харків’яни запам’ятали у концертах с органом) і студент І курсу – Арсеній Ставицький (клас віолончелі
Олени Щелкановцевої). Досвідчені музиканти і початківець грали разом. Майстри з Учнем. На наших
очах творилося таїнство Навчання і Зростання, таїнство Народження Митця.

Велике турне харківської фортепіанної школи

Три молодих викладача кафедри
спеціального фортепіано Марія Бондаренко, Олег Копелюк, Ігор Седюк виступили
з концертами і майстер-класами у містах
Західної України, а саме у Тернополі,
Хмельницькому, Житомирі, Рівне, Луцьку
і завершили свій тур у Львові в Національній музичній академії імені М. В. Лисенка, де брали участь у науково-практичній
конференції Пам’яті професора, доктора
мистецтвознавства Наталії Савицької на
кафедрі історії музики. Після повернення
Олег Копелюк в натхненному і піднесеному настрої поділився своїми враженнями.
● У квітні в університеті розпочнеться XV відкритий конкурс молодих виконавців і композиторів, на який приїдуть
діти з різних міст. Чи була ваша подорож
здійснена з метою збільшення кола учасників конкурсу?
Так, ми бажали познайомити музичну академічну спільноту в різних містах
з харківською фортепіанною школою.
Головна наша місія – це були концерти
в різних музичних училищах. Програми
обговорені нами заздалегідь і дуже ретельно підібрано репертуар, перше відділення грала Марія Бондаренко, у другому –
виступав наш ансамбль з Ігорем Седюком.

Ми з Ігорем вибрали для виконання як відомі так і дуже рідкі твори. «Кармен фантазія» Г. Андерсона взагалі виконувалася
в усіх містах вперше. Прелюдія С. Танєєва
(gis‑moll) в авторському перекладі для
двох фортепіано теж невідома, бо не входить до репертуару піаністів музичних
училищ. Марія Бондаренко зіграла Фантазії ор. 116 з пізнього періоду творчості
Й. Брамса і п’ять п’єс з останнього циклу
Вісімнадцять п’єс для фортепіано
ор. 72 П. І. Чайковського, що також
рідко виконуються. Концерти ми проводили самі, презентували в оповіді
свій музичний номер і шукали живого
контакту з аудиторією. Концерт більше нагадував творчу зустріч.
● Ви з Ігорем не вперше виступаєте в містах Луцьк, Тернопіль, Житомир, Рівне. Що було нового для вас?
Мені приємно, що виникли нові
творчі контакти з викладачами і студентами п’яти музичних училищ.
Поштовхом для швидкої організації
такого марафону став Перший всеукраїнський конкурс піаністів-студентів музичних училищ імені Василя Барвінського у Тернополі. Голова
журі – Оксана Рапіта. Марія Василів-

на була в журі конкурсу, я і Ігор привезли
своїх учнів для участі в конкурсі і вони
отримали нагороди. Після закінчення конкурсних перегонів нас запросили в музичні
училища з виступами і майстер-класами.
Ми провели концерти і майстер-класи
українською мовою, приймали нас дуже
тепло і передавали слова подяки ректору
Т. Б. Вєркіної.
Бесіду провела М. Дербас

Вітаємо наших лауреатів!

Студентський фортепіанний дует
(клас Наталії Горецької ) Маргарита Ушакова і Євгенія Продоус стали лауреатами
другої премії XIX Міжнародного конкурсу піаністів, фортепіанних дуетів та
камерних ансамблів імені Марії Юдіної
(Санкт-Петербург, 2018).
В класі професора Наталії Горецької
навчається молодий фортепіанний дует
Маргарити Ушакової і Євгенії Продоус.
У квітні цього року вони вперше виступили
на міжнародному конкурсі фортепіанних
дуетів ім. Ф. Шуберта в м. Йєсенік (Чехія)

в молодшій віковій категорії і отримали
третю премію. Для юних піаністок це було
надзвичайною подією і високою оцінкою
їх творчої роботи зі своїм наставником, викладачем по спеціальності. Злагодженість
гри і приємність у відносинах між собою
характеризують дует, який склався не так
давно. Хоча Маргарита і Євгенія дружать
не перший рік і паралельно виступали на
однакових конкурсах, в дуеті вони грають
не більше року. За цей час підготували
репертуар з популярних творів Моцарта,
Шуберта, Рахманінова, Пуленка.
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Фестивальні проекти
dominanta
«Честь майстрів бережіть, мистецтво їх цінуйте!»

Саме ці рядки заключного хору із опери Р. Вагнера «Нюрн
берзькі мейстерзінгери» стали девізом фестивалю хорової музики до 250-річчя Артемія Веделя, який вперше відбувся в Харкові 29 листопада 2017. Ініціатива вшанування пам’яті видатного
українського композитора, скрипаля, вокаліста, педагога, який
по праву вважається не лише одним із засновників української
хорової музики та, зокрема,
харківської хорової школи,
належить Хоровому товариству імені М. Леонтовича Національної всеукраїнської музичної спілки.
Меморіальні концерти уже
були проведені в різних
містах України. В Харкові
за сприяння голови харківської філії Хорового товариства ім. М. Леонтовича,
заслуженого діяча мистецтв України, завідувача
кафедри хорового диригування ХНУМ ім. І. П. Котляревського,
професора
Сергія Миколайовича Прокопова був організований
фестиваль. Хоча нині музика композитора все частіше звучить
в концертних залах, однак, за словами організаторів, харківський
задум є унікальним і єдиним у своєму роді, принаймні на теренах України.
Натхненно й професійно виступив дитячий хор «Весняні голоси» (художній керівник О. Фартушка). Крім того, що фактично

всі партії виконувалися напам’ять, діти продемонстрували чудову дикцію.
Кульмінацією концерту став виступ мішаного хору кафедри
хорового диригування ХНУМ ім. І. П. Котляревського (художній керівник та диригент професор Сергій Прокопов, хормейстери – Ганна Савельєва, Олексій Фартушка) ). У програмі концерту
прозвучали твори як самого А. Веделя, так і його
сучасників Д. Бортнянського і М. Березовського.
Крім того блискуче були
виконані хори західноєвропейських композиторів
В. Моцарта, Й. С. Баха,
Г. Генделя, Р. Вагнера.
Українських композиторів
сучасності
репрезентувала творчість Л. Дичко,
Є. Станковича, Г. Гаврилець та ін.
Окремо слід виділити прем’єрне виконання у м. Харків, хорового
концерту А. Веделя «Помолимся лицю Твоєму,
всім серцем моїм» у супроводі Камерного оркестру ХНУМ
ім. І. П. Котляревського (художній керівник – заслужений діяч
мистецтв України, професор Леонід Холоденко). Тривалий час
цей концерт був невідомий і тільки десять років тому його знайшов біограф А. Веделя Євген Махновець, оркестровку зробила
народна артистка України Леся Дичко.

Перший міжнародний конкурс виконавців
на класичній гітарі у Харкові

З 20-го по 22 жовтня 2017 року пройшов Перший міжнародний конкурс виконавців на класичній гітарі «ГітArt»,
у якому взяло участь біля 40 учасників
(студентів музичних училищ та консерваторій) з різних міст України, Білорусії
та Угорщини. Журі очолив заслужений
артист України, професор Володимир Доценко
Члени журі – випускники різних
років ХНУМ, учні Володимира Доценка. Саме такою була ідея конкурсу, що
народився у 100-річчя ХНУМу: членами
журі мають бути тільки випускники саме
цього вузу, хоч вони і роз’їхались по всьому світу. На Перший конкурс зібралися:
зав. кафедрою струнно-смичкових ін-

струментів училища імені Бені Ергешші
у Будапешті Ференц Бернат, випускник
магістратури Мюнхенської вищої школи музики і виконавського мистецтва,
викладач Мюнхенської академії естетичного виховання Ігор Кордюк, кандидат
мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів ХНУМ ім. І. П. Котляревського Вікторія Ткаченко, старший
викладач Київського інституту музики
ім. Р. Гліера – Михайло Тущенко.
Лідером конкурсу за кількістю балів
стала студентка ІІІ курсу – Анастасія Шнирьова. Яскрава. Різнопланова: від
драматичності до тончайшої ліричності.
Техніка вже давно не стає на перешкоді
її інтерпретацій... Напередодні цього конкурсу на репетиції
Настя травмувала
ніготь. На конкурсі грала с пластирем. Це було
боляче, але ніхто
не помітив. Мені
про це розповів
її викладач, а на
моє питання Настя з чарівною посмішкою відповіла
«все добре».
Зі статті
Тетяни Казакової

Квінтет духових інструментів «NewArt Quintet», створений на базі кафедри оркестрових духових інструментів
та оперно-симфонічного диригування
ХНУМ імені І. П. Котляревського, існує з 2014 року і складається з яскравих інструменталістів – Ксенія Коновал
(флейта), Руслан Широков (гобой), Гурген Барсегян (кларнет), Володимир Рогоза (фагот), Дмитро Митченко (валторна).
Художній керівник – старший викладач
Овчар О. П. Квінтет є лауреатом міжнародного конкурсу камерних ансамблів
імені Франца та Карла Доплерів (м. Львів,
2016 р.) і фестивалю-конкурсу «Харківські асамблеї» (м. Харків, 2017 р.).
Квінтет духових інструментів “NewArt
Quintet” є постійним учасником творчого життя міста, виступає на різних майданчиках з різноманітними програмами,
співпрацює з провідними харківськими
композиторами (В. Птушкін, С. Турнєєв
та ін.) та МАСО «Слобожанський».
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Тиждень українського баяну та акордеону

Харків’яни приєдналися до Шостого всеукраїнського фестивалю «День українського баяну і акордеону» і об’єднали всіх
прихильників найдемократичнішого музичного інструменту. Протягом трьох днів під патронатом кафедри народних інструментів
України відбулися святкові концерти. У заходах взяли участь музикантів різних рівнів навчання.
20 березня відбувся день під назвою «Грають гості ХНУМ
ім. І. П. Котляревського»
Учні музичних шкіл та студенти Харківського музичного
училища імені Б. М. Лятошинського виступили з концертними
програмами.

Анастасія Шморгун (клас О. Костенко),

Наступний день 21 березня естафету переймають студенти ХНУМ імені І. П. Котляревського. В концерті виступили вихованці класів професора, заслуженого діяча мистецтв України
Снєдкова І. І., професора, заслуженого діяча мистецтв України
Назаренка О. І., старшого викладача Стрільця А. М. – Лаврик Г.,
Желіба Р., Махно Т., Ляхов К., Чередніченко І., Компаніченко І.,
Мельников О., Литвищенко О., Аврамкін Б., Кашута В., Копайгородський В., Савченко Ю.
В останній день фестивалю 22 березня пройшов «Парад ансамблів». В концерті брали участь дует баяністів Алейніков М. та
Алейніков В.; ансамбль «Пульс» (ДМШ № 14, ДМШ № 9) керівники В. Кущ, соліст О. Пільо;
дует у складі Савченко Ю. та
Варобйової А.; дует баяністів у складі Архипенка П. та
Мельниченка М.; ансамбль
у складі Мельникова О, Богатирьова В., Мікрюкової А;
тріо баяністів Копайгородського В., Чередниченка І.,
Желіби Р.; оркестр баяністів та акордеоністів ХНУМ
ім. І. П. Котляревського (художній керівник та диригент
професор Назаренка О. І.);
Оркестр баяністів і акордеоністів, оркестр народних інструхудожній керівник О. Назаренко
ментів “Viva” Харківської
державної академії культури
(диригент Н. Мельник).

Павло Архіпенко і Максим Мельниченко

День баяну

«It Don’t Mean a Thing, If It Ain’t Got That Swing»
(Все, що не має свінгу – не має сенсу) Дюк Эллінгтон, 1932

Виступ корифеїв ХНУМ і талановитої молоді, викладачів і студентів кафедри
музичного мистецтва естради та джазу
в рамках ХХIV міжнародного музичного
фестивалю «Харківські асамблеї» на сцені
Театрально-концертного центру викликали цілу палітру яскравих емоцій і вражень.
Особливий тон концертного виступу у своє-
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му вступному слові запропонував художній
керівник і диригент студентського біг-бенду – Юрій Ковач. Саме цей колектив відкрив вечір.
Абсолютно несподівано, але дуже
успішно прозвучало темпераментне фламенко «Baila Casanova» у виконанні дуету
Дениса Сидоренка та Людмили Канівець.
Високий рівень майстерності виконавців подарував залу гаму яскравих
вражень, несучи слухачів
з холодного Харкова в жарку і колоритну Іспанію.
В цілому концерт був
збудований за принципом
«контрастно-джазового
стилю» Були представлені інструментальні та
вокально-інструменталь-

Big Band, художній керівник Юрій Ковач

ні ансамблі найрізноманітніших
складів: в калейдоскопі артистів один
одного змінювали
дуети, тріо, квартети ... Мабуть, головна відмінність
концерту кафедри
музичного
мистецтва естради та
джазу – надзвиІрина Дубенко
чайна атмосфера
легкості і свободи. Це перформанс, де «всі
свої», де не було місця негативу і осуду, де
кожен відчував себе комфортно і невимушено. А адже саме ці якості нам так дорогі
в мистецтві музики в його феєричному і незабутньому польоті образів і символів.
Зі статті Оксани Клімової
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Харків–Дрогобич: обрії творчої співпраці

20 та 21 листопада 2017 року стали
«днями ХНУМ імені І. П. Котляревського» для музикантів м. Дрогобича. В рамках Ювілейного Міжнародного проекту
«Молоді композитори світу», який
очолює композиторка, музикознавець, піаністка, член Дрогобицької
організації НСКУ Анна Школьнікова, відбулася серія науково-творчих
зустрічей кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри теорії музики
Харківського національного університету мистецтв Марії Борисенко
з колегами і студентами кафедри музикознавства та фортепіано Інституту музичного мистецтва ДДПУ
імені І. Франка та Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвінського. Тематика дводенного творчого візиту
включала кілька доповідей М. Борисенко
про композиторську, музикознавчу та фортепіанну школи ХНУМ, майстер-клас із
сучасного сольфеджіо, презентацію фотоі відеоматеріалів, у тому числі, з нагоди
святкування університетом 100-річчного

Копиця М. Д., доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної
академії України імені П. І. Чайковського
(Київ), голова Державної екзаменаційної
комісії із захисту магістерських робіт виконавських спеціалізацій.
«Я вже не перший рік очолюю комісію
і тому можу зробити порівняльно-типологічний аналіз якості магістерських робіт
музикантів-виконавців. Цього року у мене
неймовірно чудовий настрій, адже дуже

ювілею. Окремі виступи було присвячено
творчій майстерні відомих українських
композиторів – Володимира Птушкіна
і Сергія Турнєєва.

Зустрічі закінчилися обміном науковими, навчально-методичними, нотними виданнями. Тож щира подяка
організаторам та учасникам цього проекту – завідувачу кафедрою музикознавства
та фортепіано ІММ ДДПУ імені І. Франка, доктору філософії Людомиру Філосильні випускники. Я в захваті
від фортепіанного факультету,
чудові мислячі хорові диригенти, думаючі, розумні вокалісти.
Їх захисти перетворюються на
дискусійне поле, де ми обговорюємо різні точки зору. Всі включаються, вони креативні, шукають відповіді і відстоюють своє
бачення проблеми. Вони навчені,
які проблемні нахили кожної роботи, яка глибина, вони всі в матеріалі. Це яскраво. Коли ми це
запроваджували, не було впевненості, як
виконавці опанують теоретичну роботу?
Я бачу, як вони виховуються як науковці.
Можу тільки привітати ваш університет.
За шість років університет зумів їх прийняти, навчити думати і писати. Їх талант
об’єднався з тією професійною наснагою,
яку вони отримали і вийшли чудові результати, які мене порадували. Ідею розділити
в часі захист магістерських робіт і екзамен
по спеціальності вважаю доцільною, вони

ненку, доценту Олександрі Німилович,
голові Дрогобицької організації НСКУ
Володимиру Грабовському, директору
ДМК ім. В. Барвінського Юрію Чумаку,
завідувачам відділами фортепіано
Олені Денис і теорії музики Олександрі Дмитрієвій. А за результатами зустрічей у дрогобицькій збірці
«Гомін Підгір’я» опубліковано статтю Юлії Осмачко, яка підкреслила,
що подібний обмін професійним досвідом допомагає будувати мистецькі взаємини, несе духовну близькість
між музикантами Харкова і Дрогобича. У березні 2018 р. таке спілкування продовжилося – у ДМК виступив з концертом та майстер-класом
піаніст, кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри спеціального фортепіано
ХНУМ – Юрій Попов, який співпрацює із
дрогобичанами вже кілька років. А в травні цього року виступатимуть студенти кафедри народних інструментів України.
Анастасія Давітадзе
мають попереду три місяці підготовки і заглиблення у спеціальність.»
Шаповалова Л. В., професор, доктор
мистецтвознавства, завідувач кафедрою
інтерпретології та аналізу музики ХНУМ
імені І. П. Котляревського:
«Рівень підготовки магістерських робіт на виконавських факультетах стабільно
високий. Кількісний показник збільшився
з 20 авторів у 2006 році до 56 – у 2016, в той
же час процент захищених дисертацій
на базі магістерських робіт однаковий –
20 %. Постійно опікуються магістерськими роботами Іванова І. Л., Мізітова А. А.,
Анфілова С. Г., Ігнатченко Г. І., Ніколаєвська Ю. В., Борисенко М. Ю. Серед магістрів цьогорічного випуску високі бали
отримали Кордовська Поліна (науковий
керівник Драч І. С.), Старцев Дмитро (науковий керівник Іванова І. Л.), Маляревський Євген (науковий керівник Ніколаєвська Ю. В.), Алєксєєва Юлія (науковий
керівник Шаповалова Л. В.)»

Наші лауреати

Струнний квартет: Інна Успенська (скрипка), Безкоровайний Олександр (скрипка),
Соляник Маргарита (альт), Літовченко Артем (віолончель), клас М. Удовиченко отримали I премію у номінації «інструментальні

ансамблі» на Другому відкритому конкурсі
музичного мистецтва «Харківські асамблеї».
Ансамбль двічі виступив в Києві на престижній сцені Національної музичної академії імені П. І. Чайковського і в Домі кіно.

Лауреати міжнародних конкурсів,
дует Віталій Лашко (вокал)
і Ігор Седюк (фортепіано)

Тріо баяністів Руслан Желіба, Василь Копайгородський
і Ігор Чередніченко (клас І. Снєдкова і А. Стрільця)

Руслан Желіба
(клас Ігоря Снєдкова)

dominanta

Таємниці майстерності
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6 квітня відбувся перший у 2018 році виступ студентського оркестру
ХНУМ під керівництвом Юрія Насушкіна (Україна–Іспанія)

Прозвучали симфонії Ф. Мендельсона,
Р. Шумана, а також, Концерт для двох скрипок Й. С. Баха, не заявлений у програмі.
Відкрив вечір Концерт для 2-х скрипок
та струнних d-moll І. С. Баха BWV 1043.
Солісти – А. Будко (перша скрипка) та
Ю. Насушкін (друга скрипка) виступили
у супроводі ансамблю смичкових інструментів студентського симфонічного оркестру ХНУМ.

В першій частині солістами було обрано досить ніжну, легку, пластичну манеру
висловлювання, підхоплену й оркестром,
що в поєднанні з поліфонічною плинністю
музичної тканини надало бароковій музиці невимушеності тону і безпосередності
звучання без гіперболізованої серйозності.
Культура звуку, тепла оповідальна манера
виконання відразу викликали прихильність слухачів. В Largo простота оркестрової фактури з вірно віднайденим балансом
звучності підкреслила виразний ліричний

діалог солістів. Фінал, Allegro, втілив відчуття насолоди рухом, відтінене тривожними репліками оркестру та інтонаціями
lamento в партії скрипок.
Концерт продовжила Перша симфонія
Ф. Мендельсона ор. 11 (1824), яку нерідко порівнюють із соль-мінорною симфонією В. А. Моцарта. Ці паралелі відчутні
і в схвильованому, лірико-драматичному
тоні першої частини та фіналу, і виборі мінорного менуету.
Незважаючи на простоту музичної
мови, Симфонія с-moll Ф. Мендельсона дуже вибаглива в плані узгодженості
звучання оркестру, що особливо важливо
у стрімких крайніх частинах і швидкому
менуеті. Важко сказати, що музикантам
вдалося стовідсотково впоратися з поставленими завданнями, але зважаючи на
наявність в оркестрі великої кількості дебютантів – студентів, що вперше виступають в складі симфонічного оркестру, певні
проблеми в виконанні неминучі.
В порівнянні з легкістю смичкового
оркестру бароко бахівського концерту, початкове Allegro di molto симфонії прозвучало насичено, потужно, в ньому оркестр
відкрив бетховенські грані образу твору,
вступивши в діалог з «моцартівським»
стереотипом. Andante з пасторальними діалогами дерев’яних духових інструментів,
було виконано м’яко, безтурботно. Найбільш «нерівною» в плані якості оркестрового звучання видався Менует. Його основна тема прозвучала переконливо, чого
не можна сказати про репліки духових
і центральне тріо, які вочевидь потребу-

Камерний оркестр

Після виступу камерного оркестру
ХНУМ імені І. П. Котляревського (художній керівник професор Леонід Холоденко)
і Антона Холоденко в філармонії з програмою «Чотири пори року» А. Вівальді
і «Пори року в Буенос-Айресе» А. П’яццол
ли, навіть, в природі сталися зміни: у нас
пройшов весняний теплий дощ, а в світі зацвіла сакура. Бо стільки фактичного добра
і краси, «випромінюючих» зі сцени нікуди
не щезне, а перейде в нове життя. Прем’єра
програми відбулася у великій залі ХНУМ,

де, на щастя, не вистачило місця всім шанувальникам. «Ремейк» у філармонії став
корисною пропозицією для всіх сторін.
По-перше, зовсім інший масштаб виступу
дозволив зіграти найпопулярніший твір
епохи бароко більш відверто-емоційним,
тому наслідування в музиці Астора П’яццолли сприйнялося як «вільні варіації» –
250 років по тому в Аргентині. По-друге,
студенти – оркестранти і соліст-диригент
настільки органічно почувалися в музиці, (всі каденції прораховані, переклички
solo і tutti збалансовані
до рефлексу), що ніби
не з нотного тексту,
а з власної імпровізації
злагодженим ансамблем
елегантно створювали
музику перед аудиторією. В Концерті А. П’яццолли Антон Холоденко
і оркестр виконали частини в послідовності
літо, осінь, весна, зима,
як написав автор.

ють подальшої роботи. Фінал, як і перша
частина, кореспондував з бетховенською
образністю, підкреслюючи драматичну
складову образної палітри симфонії.
В другому відділенні концерту прозвучала Друга симфонія С-dur ор. 61 Р. Шумана (1846). Ще у вступі до першої частини
оркестр нібито поділився на дві групи –
смичкові, що звучали ясно та злагоджено,
і духові, в партіях яких відчувалася інтонаційна невпевненість. Основна частина
сонатного allegro разом з тим була досить
ясно вистроєна з точки зору драматургії.
Органічно слухалося скерцо: в ньому музикантам вдалося підкреслити виразний
пружний ритмічний пульс, що є стрижнем
цієї частини. Оркестру дещо бракувало політності, але в порівнянні з першою частиною вона сприймалася значно цілісніше.
Ліричний центр симфонії, Adagio, знову
виявив деяку неточність інтонації духових
інструментів і як результат – невиразність
загальної композиції частини. Фінал, з гіперболізовано маршовою основною темою, галасними вигуками міді і ударних,
уповільненнями в кульмінаційних зонах,
прозвучав на межі кітчу і викрив недостатньо глибоке розуміння музикантами
стилістики Р. Шумана, шо перш за все обумовлено недосвідченістю у виконанні його
оркестрових творів.
Сьогоднішній концерт став чудовою
нагодою для оркестрантів намітити шляхи для вдосконалення своїх виконавських
можливостей і стимулював активніше розширювати репертуар.
Олена Ващенко

Наші лауреати

Тріо у складі Інни Успенської (скрипка),
Артема Літовченко (віолончель) і Анастасії Бика (фортепіано) навчається в класі камерного ансамблю доцента Жанни Дедусенко.
Прекрасний виступ ансамблю на Третьому Всеукраїнському конкурсі камерних ансамблів імені В. Повзуна в Одесі (22–25.03.2018) увінчався
успіхом. Студенти стали лауреатами II премії
і крім того отримали приз за краще виконання
твору українського композитора.
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У діапазоні можливого
dominanta
Освіта, навчання, молодь: ландшафт, що змінюється

Харківський
національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського першим
серед мистецьких вишів в Україні приєднався до Програми
Європейського Союзу Еразмус, яка розроблена на період 2014–2020 років і підтримує різні проекти, партнерства, заходи
і мобільність у сфері освіти, підготовки,
молоді і спорту. Україна є країною-партнером програми ЕРАЗМУС+ і має можливості брати участь у конкурсах відкритих
для всіх країн-партнерів у рамках Міжнародного виміру програми.
В рамках програми Erasmus професор
В. М. Алтухов провів низку майстер-класів в консерваторії міста Віго (Іспанія).
Своїми враженнями він поділився із читачами «Домінанти».
– Делегація консерваторії Віго минулого року була в нашому університеті
і провела презентацію. Ми познайомилися
з адміністрацією цього навчального закладу і побачили їх бажання продовжувати діалог між нашими вишами. Яка мета
вашого візиту до Віго?
За умовами програми передбачаються обміни досвідом між викладачами
навчальних закладів, партнерів по Еразмусу, а також виступи з концертами і проведення майстер-класів. Моя подорож
тривала п’ять днів і спрямована була на
глибоке знайомство з кларнетовим класом консерваторії Віго, який складається
з 17 студентів. Водночас я мав можливість
показати свої методи роботи з музикантами в класі. Програма була проста. Мені
було запропоновано позайматися з усіма
студентами, які по розкладу записалися
до мене. Студенти вибирали конкретний
твір, який вони би хотіли зіграти на прослуховуванні, а також почути мої поради
і коментарі з приводу виконання. Деякі
повторно записалися, тому що твір великої форми складно осягнути в один час
заняття. На майстер-класах були присутні
викладачі з кларнету, а їх в консерваторії

чотири. Одночасно зі мною у Віго приїхала делегація з Сербії, які теж давали
майстер-класи. Я отримав велике задоволення, бо рівень навчання високий, всі
діти, звісно, різні, але всі талановиті. Обмін досвідом мене завжди приваблює, бо
обов’язково побачиш багато нового, нові
вправи.
–
П’ять
студентів
ХНУМ
ім. І. П. Котляревського з початку навчального року поїхали за програмою
Еразмус+ в Іспанію. Серед них ваш студент Віталій Ляшко. Чи побачили ви якісні результати від його навчання?
Студенти задоволені своїми заняттями. Я вважаю, що вони набули нових
знань в своїй професії. На мій погляд,
інтернаціоналізація навчання впливає на
багато речей. Це і мовні аспекти (засвоєння на практиці інтернаціональної мови
для спілкування з колегами по всьому
світу), і аспекти глобального конкурентного змагання за таланти (ми маємо багато талановитих дітей, за яких нам треба боротися), і здатність випускників до
працевлаштування (вакансії існують, але
також існує брак навичок), і потреба в тісніших зв’язках зі світовим ринком праці.
В консерваторії Віго готують перш за все
оркестрантів. Хоча в місті немає філармонічного оркестру, а є тільки оперний
оркестр і багато дитячих музичних шкіл.
Заняття на тиждень сплановані таким чином: спеціальність – одне півтори годинне
заняття, потім вони мають півтори години заняття з читання оркестрових партій
разом з викладачем, також півтори години
заняття з камерного ансамблю і ще такий
же час – вивчення спорідненого інструменту. Консерваторія має студентські симфонічний і духовий оркестри. У студентів
більше вільного часу і більше вимагається
самостійної роботи. Я люблю займатися
і навчати музикантів і дорослих, і маленьких, в той же час, я прихильник того, що
метою навчання може бути не кількість
вивчених творів з викладачем, а саме на-

Віталій Ляшко на занятті зі спеціальності

Микола Кузьменко навчається
у консерваторії Віго в класі флейти

вчити кожного студента займатися самостійно і любити займатися на своєму інструменті увесь час.
– Що би ви хотіли запровадити нового в навчанні студентів консерваторії
після візиту до партнерів?
Erasmus це дивовижна програма, вона
відкриває нові формати у навчанні студентів. Ми у навчальному процесі, як правило,
маємо орієнтування на рівень міжнародних конкурсів, стежимо, ретельно вивчаємо ті твори, що грають музиканти на різних турах конкурсів. Музику граємо таку
саму, як і в країнах Європи. У нас є проблема з інструментарієм. Сьогодні практично
всі кларнетисти в європейських країнах
грають на інструментах французької фірми «Selmer», яка представляє кларнети нового покоління. Працювати є над чим, є що
модернізовувати, удосконалювати і впроваджувати нові підходи через стажування
і програми мобільності.
Дякуємо за бесіду.
Бесіду провела Марина Дербас

Маестро Сергій Давидов зі студентами знов у філармонії
У проекті Харківської обласної філармонії
«Джазові вечори з Сергієм Давидовим» виступив
колектив кафедри музичного мистецтва естради та
джазу «Jazz Road Quartet» у складі братів Романа
і Богдана Стецюків, Владислава Карбовського, Владислава Леоненко і Дмитра Черниченко під патронатом Сергія Давидова. Давидов Сергій Петрович – відомий джазовий піаніст, доцент кафедри мистецтва
естради та джазу ХНУМ імені І. П. Котляревського
є гуру фортепіанного джазу в Харкові. Його виступи
в Києві, Харкові завжди збирають велику кількість
шанувальників. Музиканти у концертній програмі
зіграли майже всі авторські композиції, що було
сприйнято залом беззаперечно позитивно. Найбільші овації отримав Владислав Леоненко за неймовірний діалог «drums – piano» з метром (Сергієм Давидовим) в композиції «Бумеранг».
Сергій Давидов і Jazz Road Quartet»

dominanta

Сьогодні в репертуарі Оперної студії ХНУМ
імені І. П. Котляревського сім вистав

На навчальній сцені студенти кафедри сольного співу
роблять перші кроки до Оперного Олімпу. Під супровід симфонічного оркестру, у справжніх декораціях, розкішних
костюмах студенти перевтілюються на персонажів світових
оперних шедеврів, таких, як
«Травіата» Дж. Верді, «Євгеній Онєгін» П. Чайковського,
«Розуминиця» К. Орфа тощо.
Прем’єрою 2017 року
став «Запорожець за Дунаєм»
С. Гулака-Артемовського –
«візитівка» української опери.
Для майбутніх солістів українських, а, можливо, і закордонних оперних театрів, важливим
було опанувати найбільш відомі та характерні українські

оперні амплуа.
Постановка «Запорожця»
стала режисерським дебютом
заслуженої артистки України
Марини Чиженко. Після підняття завіси глядачі опинилися
не на березі Дунаю з турецького боку, а в музеї мистецтв
ім. І. П. Котляревського. Портрети І. Котляревського та
С. Гулака-Артемовського, герб
Харківського
національного
університету мистецтв, ведуча, що запрошує до експозиції,
присвяченої автору вищезгаданої опери – все це на оперній сцені виглядало незвично.
Але далі буде! На сцені з’являються іноземні туристи, що
старанно фільмують все навкруги, а потім роблять пам’ятні

Голос країни
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Онєгін – В. Лашко
Тетяна – Л. Мазоха

фото із експонатами музею, котрими є персонажі опери «Запорожець за Дунаєм». Закін-

Оксана – К. Ярова
Андрій – О. Халімончук

чується це міні-дійство хором
«Ой, збирайтесь працювати»,
який таким чином виключається з дії самої опери та стає
своєрідним запрошенням до
перегляду історії, що вже стала
«музейною».

Гізела Ципола провела майстер-класи
27 вересня – день народження Гізели Циполи, відомої в світі
української оперної співачки. Саме в цей день вона приїхала
до Харкова на ювілейне свято нашого університету, в якому навчалася наприкінці шістдесятих (1965–1969) в класі Т. Я. Веске.
На сьогоднішній день Гізела Альбертівна не займається педагогічною роботою, проте не відмовилася провести майстер-клас зі
студентами-вокалістами ХНУМ. Сміливцями, які заспівали перед
геніальною вокалісткою, стали Микита Бурцев, Ксенія Ярова (клас
В. Болдирєва), Марія Касьяненко (клас С. Клєбанової).
Найкрасивішу «Ombra mai fu» – речитатив і арію Г. Генделя
з опери «Ксеркс» – виконав М. Бурцев; перлину італійського «бельканто» – віртуозну арію Адіни з опери «Любовний напій» Г. Доніцетті – К. Ярова. Нарешті, останньою була сцена і арія Манон з однойменної опери Ж. Массне у виконанні М. Касьяненко. З кожним
Г. Ципола працювала в різних педагогічних моделях: поясненням
і проханням, або дратуванням і провокуванням, або «дресируванЛауреати Першого всеукраїнського конкурсу вокалістів «Співуча
ням» багатьма повторами і поверненням до одного важливого техУкраїна» Пам’яті О. М. Благовидової (Одеса). Ксенія Ярова, клас
нічного прийому. Практично не використовуючи «показ зі свого
В. Болдирєва отримала II премію; Софія Анісімова (клас А. Грози)
голосу», вона домоглася в різний спосіб донести головні меседжі III премію. Дипломантом стала Елла Петніченко (клас І. Присталова).
щодо виконання вокальної музики. ЇЇ методи прості і надзвичайно
складні одночасно, бо «планка» цих вимог висока.

Лауреати VІІ Всеукраїнського конкурсу молодих
композиторів імені І. Карабиця (м. Київ) студенти
кафедри композиції та інструментування показали
свої конкурсні твори у стінах рідного університету
Цього року учасникам конкурсу було запропоновано написати вокальні твори на слова українських поетів (до 10 хвилин). Оцінювання творів молодих композиторів відбувається шляхом виставлення рейтингових
балів і підрахунку їх суми. Найголовніше – кожного
року наші студенти гідно представляють Університет
і здобувають дипломи лауреатів і дипломантів.
Нагородами були відзначені твори студентів 2 курсу:
Анастасії Наконечної, Христини Зуєвої і П. Полякова (клас професора В. М. Птушкіна); старші курси
представляла Катерина Палачова (клас В. М. Птушкіна), яка на суд журі винесла низку вокальних творів
для дітей.
Катерина Палачова

Христина Зуєва

Анастасія Наконєчна
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Welcome
dominanta
«З музикою в серці», концерт класу спеціалізованого і загального
фортепіано Марини Бевз

Десять учасників концерту, студентів
з різних курсів – десять індивідуумів з різними характерами і майстерністю зіграли двогодинну програму, до якої увійшли
твори композиторів багатьох стилів і епох.
Сольні виступи чергувалися з ансамблями,
які створюються в класі Марини Володимирівни Бевз повсякчасно.

М. В. Бевз, заслужений діяч мистецтв України, професор, декан оркестрового факультету
з любов’ю ставиться до
всіх студентів і, незважаючи на дуже широке коло
своїх обов’язків, знаходиться у постійному пошуку і створенні якісних
музичних проектів, залучає до них все цікаве,
що пропонують студенти
її класу, займається пошуками невідомих творів і відкриває для своїх
студентів імена композиторів, які випали з виконавської практики. Так, Сelebrity класу Олександр Лисичка і Анастасія Мікрюкова зіграли твір
«Jupiter, The Bringer of Jollity», «Юпітер,
який приносить радість» з циклу Г. Холста
«The planets».
«Це наш перший концерт у цьому навчальному році, – розповіла Марина Воло-

димирівна, – але, сподіваюсь, не останній.
Практично весь мій клас вийшов на сцену.
Месседж концерту був “грають всі”, тобто
як навчилися, так і грають. Всі виконавці дуже старалися. На концерт завітала
випускниця 2014 року хормейстерської
спеціалізації, яка була в моєму класі по
фортепіано, Ірина Фарафонова зі своїм
чудовим колективом малюків. Зараз вона
працює у музичній школі, де керує дитячим ансамблем. Діти були одягнуті в чудові костюми з нотками на блузках, зробленими Іриною власноруч. Це дуже приємно.
Моїм студентам подобається те, що вони
роблять. Завжди виникають нові ідеї, нові
творчі тандеми. Так і цього разу. Мені відомо, що тріо Мельникова О., Мікрюкової А. і Богатирьова В. далі працює над
аранжуванням твору А. Пьяццолли. Зазначу, що мої студенти зробили дуже цікаве
професійне аранжування, я такого не чула.
Невдовзі ми побачимо їх виступ, в якому
будуть ще й нові твори студента кафедри
композиції Богатирьова В., написані спеціально для такого складу ансамблю».

(1 частина). Переклад для контрабасу знаменитих Варіацій на одній струні для віолончелі на тему з опери Дж. Россіні «Мойсей
в Єгипті» Н. Паганіні зіграв Андрій Ніколенко. Музика сучасних композиторів
А. Петрова, М. Скорика, Е. Табакова також
прозвучала у концерті. Вперше в Україні
Богдан Єременко зіграв твір білоруського
композитора Володимира Савчика «Мотиви для контрабасу соло», ноти якого ще
не опубліковані. Концерт пройшов в одне
відділення. На згадку про цей цікавий захід
слухачам залишилися креативні програмки, також як і афіша, зроблені музикантами
власноруч. Наприкінці програмки написано il concerto e finitо!!!, але ми чекаємо
наступного виступу класу контрабасів вже
за місяць у великому концерті з ансамблями з іншими інструментами (дуетами,

квартетами), який був анонсований Віктором Ашмаріним, викладачем консерваторії,
музикантом оркестру Харківського театру
опери і балету імені М. В. Лисенка.

Концерт музики для контрабасу

12 березня на концерті у Великій залі
ХНУМ викладач Віктор Ашмарін показав свій клас – студентів і магістрів різних
років навчання Анну Макаренко і Богдана Єременко (1 курс), Олексія Баранова
(2 курс), Андрія Ніколенко (3 курс), Віктора Цьолку (4 курс) і Артура Шамхалаєва та
Сергія Дикарєва (відповідно 1-й і 2‑й курси магістратури). Програма складалася
з композицій для контрабасу і фортепіано
(концертмейстер Ігор Чичканов), написаних з кінця XVIII сторіччя до сучасності.
Традиційно виконувалися твори італійців,
відомих контрабасистів свого часу Доменіко Драгоннеті (1763–1864) «Прелюдія»,
Джованні Баттезіні (1821–1889) «Концертне аллегро в стилі Мендельсона», а також
німецького композитора Йоханеса Маттіаса Шпергера (1750–1812) Концерт № 6

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Для отримання ступеня бакалавра на денну форму навчання здійснюється прийом на навчання за спеціальністю «Музичне мистецтво»,спеціалізаціями (інструментами): «Фортепіано, орган», «Музикознавство»,
«Композиція», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та
ударні інструменти», «Народні інструменти» (бандура, цимбали, домра,
кобза, баян, акордеон, балалайка, гітара), «Хорове диригування», «Академічний спів», «Музичне мистецтво естради та джазу» (інструменталісти,
вокалісти), за спеціалізацією «Оперно-симфонічне диригування» – тільки
за кошти фізичних та юридичних осіб.
Спеціалізація «Музикознавство»
Творчий конкурс:
І сесія: (сольфеджіо та гармонія);ІІ сесія: (музична література); ІІІ сесія
(колоквіум, фортепіано)
Спеціалізація «Композиція»
Творчий конкурс:
І сесія: (фах); ІІ сесія: (колоквіум, фортепіано); ІІІ сесія: (сольфеджіо та
гармонія)
Спеціалізація «Фортепіано, орган»
Творчий конкурс:
І сесія: (фах – виконання сольної програми напам’ять); ІІ сесія: (колоквіум)
ІІІ сесія: (сольфеджіо та гармонія)
Спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти»,
«Оркестрові духові інструменти», «Народні інструменти»
Творчий конкурс:
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І сесія: (фах -виконання сольної програми напам’ять); ІІ сесія: (колоквіум)
ІІІ сесія: (сольфеджіо та гармонія)
Спеціалізація «Оперно-симфонічне диригування»
Творчий конкурс:
І сесія: (фах – диригування програми); ІІ сесія: (колоквіум, фортепіано)
ІІІ сесія: (сольфеджіо та гармонія)
Спеціалізація «Хорове диригування»
Творчий конкурс:
І сесія: (фах – виконання програми напам’ять); ІІ сесія: (колоквіум)
ІІІ сесія: (сольфеджіо та гармонія)
Спеціалізація «Академічний спів»
Творчий конкурс:
І сесія: (фах – виконання сольної програми напам’ять); ІІ сесія: (сценічна
підготовка, колоквіум); ІІІ сесія: (сольфеджіо та елементарна теорія музики)
Спеціалізація «Музичне мистецтво естради та джазу»/інструменталісти/
Творчий конкурс:
І сесія: (фах – виконання сольної програми напам’ять); ІІ сесія: (колоквіум)
ІІІ сесія: (сольфеджіо та гармонія)
Спеціалізація «Музичне мистецтво естради та джазу» /спів/
Творчий конкурс:
І сесія: (фах – виконання сольної програми напам’ять); ІІ сесія: (колоквіум)
ІІІ сесія: (сольфеджіо та елементарна теорія музики)
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