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ЗМІНЮЮТЬ ОСВІТУВперше в Сєвєродонецьку з 23 по 
25 жовтня 2019 року відбувся фе‐
стиваль  хорової  музики  Хор‐Fest 
«Східний  КАМЕРТОН»  за  участю 
студентських  колективів  Луган‐
щини,  Галичини  та  Буковини. 
Хор‐Fest  організував  Сєвєродо‐
нецький  коледж  культури  і  мис‐
тецтв  імені  Сергія  Прокоф’єва  за 
підтримки  Українського  культур‐
ного  фонду,  діяльність  якого 
спрямована  на  розвиток  націо‐
нальної  культури,  підтримку 
культурного  розмаїття  й  поліп‐
шення  інтеграції  України  у  світо‐
вий  культурний  простір.
Фестиваль  запросив  до  співпраці 
студентів,  викладачів  цього  мис‐
тецького  напрямку,  надав  мож‐
ливість    обміну  досвідом  між 
фахівцями  мистецьких  навчаль‐
них  закладів  Сходу  і  Заходу 
країни  та  знайомства  мешканців 
Луганської  області  з  кращими 
творами національного й світово‐
го  хорового    мистецтва.
  Широке коло шанувальників во‐
кально‐хорового  мистецтва 
відвідали  концертні  виступи  ко‐

лективів у трьох містах Луганської 
області  –  Сєвєродонецьку,  Рубіж‐
ному, Сватовому. В межах фести‐
валю    проведені  різноманітні 
концертні,  просвітницькі  та  на‐
вчально‐методичні  заходи:  кон‐
цертні  виступи  хорів, 
семінари‐практикуми,  майстер‐
класи,  круглі  столи. 
Основні  події  фестивалю.
23.10.2019  для  учасників  облас‐
ного  семінару‐практикуму  «Мис‐
тецтво  ХХІ  століття»  відбувся 
концерт.  Велика  зала  ОКЗ 
«Сєвєродонецького  коледжу 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва»  стала  місцем,  де 
зустрілись   три   хорові колективи 
з різних куточків України. Числен‐
на  публіка  почула  дуже  цікаві  хо‐
рові  композиції    І.Алексійчук, 
А.Кушніренка,  Є.Станковича,  О.‐
Хромушина,  О.Чмут,  О.Бондарен‐
ка  та  інших.  Звичайно,  значну 
частину  репертуару  всіх  колек‐
тивів  склади  українські  народні 
пісні в обробці сучасних компози‐
торів  (Г.Верьовка,  О.Кошиць,  О.Я‐
ковчук,  А.Авдієвський,  І.Бідак, 
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Викладач ЦК «Теорія музики» ‐ 

Анастасія Михайлова

Новини рідного коледжу. Незабутні концерти 

3  жовтня  в  концертній  залі 
Сєвєродонецького  музичного  ко
леджу  культури  і  мистецтв  відбу
лося  відкриття  концертного 
сезону.  Урочиста  подія  за  участю 
студентів  та  викладачів  навчаль
ного  закладу  була  також  пов’яза
на з Міжнародним днем музики та 
Днем  працівника  освіти,  що 
відзначаються  на  початку жовтня. 
Ведучі  концерту,  заслужений 
працівник  культури  Н.Пасічник  та 
студент  3  курсу  М.Зінченко 
привітала  освітян,  а  чудовий  твір 
К.  Давидова  «Романс  без  слів»  у 
виконанні  Н.  Скоморох  присвяти
ли  шановним  педагогам. 
У  концерті  брали  участь  солісти, 
ансамблі та художні колективи ко

Відкриття концертного сезону!

леджу,  які  справжнім  світовим 
спектром випромінювали зі  сцени 
різноманітну  за  жанровим  та  гар
монійним  забарвленням  музику. 
Відкрив  цей  чарівний  вечір  ан
самбль  скрипалів  під  керівниц
твом  Л.Тараканової, 
концертмейстер  заслужений  діяч 
мистецтв  України  М.Яворська.
У  першому  відділенні  грандіозно
го  концерту  виступали  солісти  та 
ансамблі,  серед  яких  М.Щепето
ва,  Г.Посошко,  О.Погорєлий, 
Д.Бикова,  А.Сканаріна,  К.Пала
гутіна,  О.Борисов,  хор  коледжу 
(диригент  О.Міхалєва),  ансамбль 
Soul, вокальний ансамбль (худож
ній  керівник Г.Крупкіна), дует бан
дуристів  (керівник  заслужений 

працівник культури України Л. Дег
тярьова),  група  «Vital  Space», 
естрадний  хор  (художній  керівник 
Ю.Бражнікова).  В  якості  концерт
мейстерів  та  учасників  виконавсь
ких  колективів  виступили 
викладачі  навчального  закладу: 
М.Яворська, Н.Пасічник,  Г.Бражко, 
Г.Посошко,  О.Погорєлий.
Виконавцями  другого  відділення 
стали  симфонічний  оркестр,  який 
очолив в цьому році О.Погорєлий, 
духовий оркестр, де вперше за ди
ригентським  пультом  була  Г.По
горєла  та  оркестр  народних 
інструментів  під  керівництвом  за
служеного  працівника  культури 
України  В.Вашколупа.  Серед 
солістів  у  другому  відділенні  кон
церту  виділяються  Н.Склярова, 
Ю.Сидорченко,  К.Шевцова, 
В.Князь, І.Манчук.  Публіка із задо
воленням  сприймала  класичні  ду
ховні  твори,  оперні  та 
естрадноджазові композиції, а де
які твори українських композиторів 
навіть  запрошували  «на  біс». 
Концертний  вечір  пройшов  на  ви
сокій  ноті  професіоналізму,  твор
чого  піднесення  та  святкового 
духу.  Овації  тривали  майже  віч
ність після кожного номеру та дов
го не замовкали у фіналі концерту. 
Сподіваємося,  що  музичні  заходи 
в  Сєвєродонецькому  коледжі 
культури  і  мистецтв  будуть  й  на
далі  дивувати  й  зачаровувати!
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У  якому  віці  людина  починає  ду‐
мати, яку обрати професію? Хтось 
знає з дитинства, ким би хотів бу‐
ти,  хтось  обирає  перед  випуском 
зі  школи,  а  хтось  маючи  успішну 
кар'єру, кидає усе і починає пошу‐
ки  свого  шляху… 
Особисто я довго не могла визна‐
чити ким би мені хотілось бути. Я 
уявляла  себе  перукарем,  юри‐
стом,  істориком,  але  найбільше  в 
дитинстві  я  хотіла  бути  археоло‐
гом.  І  хоч  я  ходила  до  музичної 
школи,  на  питання:  "чи  не  хочеш 
ти стати музикантом?", ‐ я навідріз 
казала  "ні".  Часом  доходило  до 
істерики,  в  такі  моменти  навіть 
виникало  бажання  припинити  за‐
няття  музикою. 
Кілька  років  потому,  будучи  в 
дев'ятому  класі,  якось,  повернув‐
шись  додому,  я  сказала  батькам, 
що  хочу  поступити  до  Сєвєродо‐
нецького  коледжу  культури  та 
мистецтв  імені  Сергія  Прокоф'єва. 
Це  було  вже  доросле  рішення,  по 
перше,  завдяки  розумінню  того 
факту, що не хочу займатись нуд‐
ною офісною роботою. По друге – 
я  часто  бувала  на  концертах  та 
музичних конкурсах, де виступали 
студенти коледжу, що мали висо‐
кий  рівень  виконавської  майстер‐
ності.  І  мені  також  захотілось 
зануритися  в  цю  творчу  атмосфе‐
ру,  відчути  себе  частинкою  ней‐
мовірного  дружнього  колективу.
  І ось, цього року я вже завершую 
навчання  в  цьому  в  чудовому  на‐
вчальному  закладі  й  планую  про‐
довжити  займатися  музикою. 
Зараз,  я  зовсім  не  шкодую  щодо 
обраного  шляху,  адже  я  вже 
працюю  з  дітьми  у  музичній 
школі,  і  мені  це  дуже  подобаєть‐
ся! Вони дарують мені натхнення і 
позитивний  настрій,  що  дуже 
важливо  в  нашому  неспокійному 
житті. 

Ще з дитинства я мріяла стати та‐
лановитою людиною – співачкою, 
акторкою,  театральним  діячом  чи 
музикантом.  Вислухавши  мої  ба‐
жання,  мама  віддала  мене  до  му‐
зичної  школи.  Так,  у  віці  5  років  я 
почала  займатися.  Було  важко, 
але  моя  вчителька  була  прекрас‐
ною  людиною,  і  я  почала  полюб‐
ляти  наші  заняття.  І  ось,  через  10 
років, вирішаю далі йти цим шля‐
хом, та вступаю до Сєвєродонець‐
кого коледжу культури і мистецтв 
імені  Сергія  Прокоф’єва! 
Спочатку думалось, що навчатися 
тут  буде  легше  ніж  у  середній 
школі,  але  це  зовсім  не  так…  Мій 
ритм  життя  став  більш  динаміч‐
ним,  навчання  захоплюючим,  а  я 
почала  перетворюватися  у  більш 
свідому  людину. 
У  перші  тижні  навчання  ми  по‐
знайомилися з викладачами коле‐
джу,  їх  тут  не  дуже  багато,  і  всі 
вони  є  справжніми  майстрами 
свого  діла.  Хоча  у  деяких  одно‐
курсників виникли певні труднощі 
з  темпом  навчання,  з  опрацюван‐
ням  домашніх  завдань  і  самонав‐
чанням,  але  не  у  мене.  Тут  не 
можна  залишитися  чи  то  без 
друзів, чи то без діла, тут завжди 
є  чим  зайнятися.  Увесь  колектив 
Сєвєродонецького  коледжу  є 
згуртованим, натхненним і добро‐
зичливим.  Отже,  мені  тут  подо‐
бається. 
Не знаю, чи стану я справжнім му‐
зикантом, але роки навчання у ко‐
леджі  ніколи  не  забуду!

С  самого  детства  меня  окружает 
музыка.  Ещё  совсем  маленькой, 
только  научившись  ходить  (по 
рассказам  мамы),  я  подходила  к 
фортепиано  и  пыталась  что‐то  иг‐
рать.  У  меня  всегда  было  такое 
чувство,  что  вся  моя  жизнь  будет 
связана  с  музыкой! 
Вспоминаю один момент. Мне бы‐
ло приблизительно 5 лет. Я, брала 
расчёску,  карандаш  (расческа  слу‐
жила  скрипкой,  а  карандаш  смыч‐
ком)  и  делала  вид,  что  играю  на 
скрипке.
Когда  мне  исполнилось  7  лет,  ро‐
дители  отдали  меня  в  музыкаль‐
ную  школу  в  класс  фортепиано. 
Позже, я стала ходить на уроки по 
скрипке.  Я  часто  посещала  кон‐
церты,  участвовала  в  конкурсах,  и 
уже  в  старших  классах  решила, 
что  хочу  связать  свою  жизнь  с  му‐
зыкой. Вместе со своими препода‐
вателями  я  готовилась  к 
поступлению  в  музыкальный  кол‐
ледж.  Время  оказалось  так  бы‐
стротечно...  Вот,  уже  и  4  курс  – 
финальный  аккорд  очередного 
этапа  музыкального  обучения.  Я 
очень  буду  скучать  по  этой  обста‐
новке,  насыщенной  разнообразны‐
ми  впечатлениями  и 
неповторимыми  моментами.  А 
дальше,  снова  подготовка  к  по‐
ступлению  в  ВУЗ.
На  данный  момент  у  меня  есть 
любимый ученик. Не смотря на его 
возраст (3 года), он играет детскую 
программу  правильной  аппликату‐
рой!  Для  будущего  преподавателя 
–  это  самое  большое  счастье, 
когда  ученики  достигают  своих 
собственных  маленьких  вершин.
Моя  цель  –  продолжать  развивать 
свои  умения  и  навыки,  стать  пре‐
восходным    музыкантом  и  отлич‐
ным  педагогом! 

Новини рідного коледжу. Студентський флешмоб
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Студентка IV курсу ‐ 
Приказчикова Катерина

Студентка I курсу ‐ 
Єлизавета Горностаєва

Я – музикант або як обирала собі професію

Студентка IV курса ‐ 
Алена Бразолий
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М.Крупкін).  Виступи  всіх  колек‐
тивів  викликали  щирі  позитивні 
емоції  та  схвальні  відгуки  у  при‐
сутніх  в  залі.
В  роботі    секції  «Хорове  диригу‐
вання і спів»     взяли  участь   і наші 
гості  з  Галичини  та  Буковини.  До 
уваги  слухачів  були  представлені:
*Методичне    повідомлення  та 
майстер‐клас  на  тему  «Техніка 
звуковидобування  в  хоровій  прак‐
тиці»  ‐  заслуженого  діяча  мистец‐
тв  України,  кандидата 
педагогічних наук, доцента кафед‐
ри  музики  Чернівецького  націо‐
нального  університету  імені  Юрія 
Федьковича    Чурікової–Кушнір 
Ольги  Дмитрівни;
*«Методичні рекомендації з поста‐
ви диригентського апарату для уч‐
нів  мистецьких  шкіл,  майбутніх 
абітурієнтів ВНЗ» ‐   завідувача від‐
ділом  хорового  диригування,  ви‐
кладача‐методиста  КЗ  ЛОР 
«Дрогобицький  музичний  коледж 
імені  В.  Барвінського»    Бондзяка 
Богдана  Ярославовича. 
Також  23  жовтня  2019  року    на 
базі  КЗ  «Рубіжанська  міська  дитя‐
ча школа мистецтв» голова цикло‐
вої  комісії  «Спів  (академічний, 
естрадний)»  ОКЗ  «Сєвєродонець‐
кий  коледж  культури  і  мистецтв 
імені Сергія Прокоф’єва» Олена Бу‐
гайова  провела    тренінг  на  тему 
«Фонетичний  метод  розвитку  го‐
лосу в роботі з вокально‐хоровими 
колективами».
Ввечері того ж дня мешканці міста 
Рубіжне  мали  можливість  послу‐
хати  сольний  концерт  студентсь‐
кого  хору  «Резонанс»  кафедри 
музики  Чернівецького  національ‐
ного  університету  імені  Юрія  Фе‐

дьковича. Різноманітна і розгорну‐
та  програма  виступу  колективу, 
яка  включала  найкращі  зразки 
української  хорової  музики,  не  за‐
лишила  байдужими  слухачів.  В 
концертній  залі  панувала  особли‐
ва  енергетика  і  після  кожного  но‐
мера  лунали  бурхливі  оплески. 
Вранці  24  жовтня      хорові  колек‐
тиви  та  їх  керівники  були  запро‐
шені  до  участі  у  зйомках   
програми  телеканалу  «UA‐Дон‐
бас».  Учасники  проекту  поділи‐
лись    своїми  враженнями  та 
емоціями,  розповіли  про  свої  ко‐
лективи,  виконали  твори  із  свого 
репертуару.
Ввечері того ж дня відбулась куль‐
мінаційна  подія  фестивалю  –  кон‐
цертні  виступи  мішаного  хору   
Обласного  комунального  закладу 
«Сєвєродонецький  коледж 

культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва»  (керівник  Ольга 
Міхалєва,  концертмейстер  Ганна 
Посошко),  хору  відділу  хорового 
диригування  комунального  закла‐
ду  Львівської  обласної  державної 
адміністрації  «Дрогобицький  му‐
зичний  коледж  імені  Василя 
Барвінського»  (керівник  Богдан 
Бондзяк,  концертмейстер  Ірина 
Пінчук) і студентського хору «Резо‐
нанс»  кафедри  музики  Чернівець‐
кого  національного  університету 
імені  Юрія  Федьковича  (художній 
керівник  і  головний диригент Оль‐
га  Чурікова‐Кушнір,  концерт‐
мейстер  Олександра  Кирстюк).
Концертні  програми  хорів  пораду‐
вали  як  найвибагливіших  шану‐
вальників  хорового  мистецтва,  так 
і  досвідчених  музикантів‐про‐
фесіоналів.  Твори,  які  виконували 
молоді  музиканти,  дали  мож‐
ливість  осягнути  різнобарвність 
професійного  музичного  мистец‐
тва України. Довгоочікуваний свят‐
ковий  концерт  перетворився  у 
масштабну  творчу  зустріч  різних 
хорових  традицій  країни,  безцін‐
ний  обмін  досвідом,  живе  і  висо‐
кодуховне  культурне  спілкування 
різних  куточків  музичної  України.
Безумовно,  левову  частку  кон‐
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цертних  виступів  всіх  хорових  ко‐
лективів  складали  твори  сучасних 
українських    композиторів.  Водно‐
час  музиканти  представили  най‐
кращі  зразки    класичної   
української  та  світової  хорової  му‐
зики.
Монументальним  завершальним 
акордом  фестивальної  концертної 
програми  стало  виконання  всіма 
учасниками кантати композитора з 
Буковини  А.Кушніренка  «Молитва 
за  Україну»  у  супроводі  симфоніч‐
ного  оркестру  Обласного  кому‐
нального  закладу 
«Сєвєродонецький  коледж  культу‐
ри  і  мистецтв  імені  Сергія  Про‐
коф’єва»  (художній  керівник  та 
диригент  Олександр  Погорєлий).
Зі  сцени  концертної  зали  того  ве‐
чора пролунало багато теплих слів 
в адресу організаторів та учасників 
проекту  від  ведучої  концерту,  За‐
служеного  працівника  культури 
України  Наталії  Пасічник;  від  ди‐
ректора  коледжу,  Заслуженого 
діяча  культури  України  Марини 
Яворської;   від обласної державної 
адміністрації, начальника управлін‐
ня культури Аліни Адамчук; від го‐
стей  з  Києва,  Чернівців  та 
Дрогобича.
25 жовтня 2019 року в рамках фе‐
стивалю  на  базі  ОКЗ  «Сєвєродо‐
нецький    коледж  культури  і 
мистецтв  імені  Сергія  Прокоф’єва» 
був  організований    семінар‐прак‐
тикум  для  керівників  та  артистів 
аматорських  музичних  колективів, 
методистів музичного жанру клуб‐
них  закладів  Луганщини. 
На початку семінару‐практикуму у 
великій залі коледжу з різноплано‐
вою  концертною  програмою  ви‐
ступили  три  хорові  колективи. 
Учасникам заходу була запропоно‐
вана  наступна  програма: 
•Методична доповідь на тему «Єв‐
ропейські  вокальні  та  хорові  тра‐
диції  в  сучасному  виконавському 
просторі»  ‐  завідуючого  відділом 
хорового  диригування,  викладача‐
методиста КЗ ЛОР «Дрогобицький 
музичний коледж імені В.Барвінсь‐
кого»    Богдана  Бондзяка;

•Методична  доповідь  на  тему 
«Особливості  артистизму  в  хоро‐
вому  виконавстві»  ‐  заслуженого 
діяча  мистецтв  України,  кандида‐
та  педагогічних  наук,  доцента  ка‐
федри  музики  Чернівецького 
національного  університету  імені 
Юрія  Федьковича    Ольги  Чуріко‐
вої‐Кушнір;
•Методичне  повідомлення  на  те‐
му «Особливості організаційної та 
музично‐педагогічної  роботи  в 
самодіяльних  хорах»  ‐  викладача‐
методиста циклової комісії «Хоро‐
ве  диригування»  ОКЗ  «Сєвєродо‐
нецький  коледж  культури  і 
мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» 
Ольги  Горобинської;
•Методичне  повідомлення  на  те‐
му  «Сучасна  інфраструктура  кон‐
цертного  виступу.  Практичні 
поради  керівникам  вокальних  ан‐
самблів  і  хорових  колективів  та 
вокалістам‐початківцям»  ‐  викла‐
дача  циклової  комісії  «Спів  (ака‐
демічний,  естрадний)»  ОКЗ 
«Сєвєродонецький  коледж 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва»  Юлії  Бражнікової.
Того ж дня на базі Сватівської рай‐
онної школи мистецтв імені В.Зін‐
кевича  завідувач 
навчально‐методичного  кабінету, 
голова  циклової  комісії  «Хорове 
диригування»  ОКЗ  «Сєвєродо‐
нецький  коледж  культури  і  мис‐
тецтв  імені  Сергія  Прокоф’єва» 
Ольга  Міхалєва  запропонувала 
тренінг  на  тему  «Особливості  ро‐
боти  над  компонентами  хорової 
звучності,  культурою  звука  у  хо‐

Заступник директора з навчально‐
виховної роботи ‐ Наталія Сінченко

рових  творах». 
Мешканці міста Сватове також ма‐
ли  можливість  послухати  концерт‐
ний  виступ  найстаршого  учасника 
фестивалю  переможця  Всеукраїн‐
ських  та  Міжнародних  конкурсів  – 
Хору відділу хорового диригування 
комунального  закладу  Львівської 
обласної  державної  адміністрації 
«Дрогобицький  музичний  коледж 
імені  Василя  Барвінського»  (керів‐
ник  Богдан  Бондзяк,  концерт‐
мейстер  Ірина  Пінчук). 
Різноманітна  програма  виступу  та 
високий  рівень  професійної 
майстерності  стали  запорукою   
успіху  у  жителів  Сватівщини.
Фестивальні  заходи  проекту  Хор‐
Fest  «Східний КАМЕРТОН», які від‐
булись та теренах нашої області за 
підтримки    Українського  культур‐
ного  фонду,  сприяли  знайомству 
мешканців  Луганщини  з  кращими 
творами  національного  та  світово‐
го  хорового  мистецтва,  підвищен‐
ню  рівня  кваліфікації  викладачів 
спеціальних  дисциплін,  керівників 
хорових  колективів.

P.S.  Сподіваємось,  що  головної  ме‐
ти заходу досягнуто: проект сприя‐
тиме  збереженню  і  розвитку 
традицій  національного  вокально‐
хорового  мистецтва,  популяризації 
сучасних  надбань  в  цій  галузі  та 
підвищенню  рівня  кваліфікації 
спеціалістів,  які  працюють  в  цій 
сфері  як  на  професійному,  так  і  на 
аматорському  рівнях.
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ЯК ВІРТУАЛЬНА ТА ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ 
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Інновації в освіті

Продовження на сторінці 7

З  12  по  15  червня  2019  року  я 
перебував з візитом у м. Херсон. У 
ці  дні  на  базі  Херсонського  дер‐
жавного  університету  проходила 
ХV  Міжнародна  науково‐практич‐
на  конференція  «Інформаційно‐
комунікаційні  технології  в  освіті, 
дослідженнях  та  індустріальних 
додатках»  ICTERI  –  2019,  де  ви‐
ступив  з  доповіддю  «Educa onal 
Video in the University: Instruments, 
Technologies,  Opportuni es  and 
Restric ons».  Конференція  прохо‐
дила  дуже  динамічно  –  секції, 
воркшопи,  постери,  тьюторіал, 
симпозіуми…  Її  відвідали  15  іно‐
земних науковців із 9 закладів ви‐
щої  освіти.  Приємною 
несподіванкою  було  запрошення 
викладачів Херсонської державної 
морської  академії  (ХДМА)  А.  Юр‐
женко  та  Г.Попови  відвідати 
унікальний  комплекс  навчальних 
лабораторій  «Віртуально‐реальне 
судно».
І  ось,  п’ятниця  14  червня,  на  пер‐
шому  поверсі  ХДМА  екскурсійну 
групу  зустрічає  проректор  з  нау‐
ково‐педагогічної  роботи  А.Бень, 
який  розповідає  про  віхи  станов‐
лення  закладу  освіти  та  про    си‐
муляційний  центр 
«Віртуально‐реальне  судно»,    що 
працює  на  базі  вишу  з  жовтня 
2016  року. 
Його  відкриття  відбулося  завдяки 
здійсненню  міжнародного  інве‐
стиційного  проекту,  що  фінанс‐
ується  Міжнародним  комітетом 
морських  роботодавців,  за  під‐
тримки крюінгової компанії «Мар‐
лоу  Навігейшн»  та  Профспілки 
робітників  морського  транспорту 
України.  У  цьому  центрі  викори‐
стовуються  тренажери  Transas,  за 
допомогою  яких  реалізуються 
різні  рівні  навчання:  від  ознайом‐
лення,  стандартного  управління  і 
спостереження,  до  розширеної 
роботи,  усунення  неполадок  і 
управління  ресурсами  судів.
До нас приєднується завідувач ла‐
бораторії  «Повнофункціональний 
тренажер  машинного  відділення» 
І.Худяков,  який  гостинно  запро‐

шує  до  класу  теоретичної  підго‐
товки  тренажеру  машинного  від‐
ділення.  На  стінці  встановлено 
великі монітори інструктора. Кож‐
не робоче місце також обладнано  
моніторами,  які  дозволяють  сту‐
дентам вдосконалювати дії судно‐
вих  механіків  машинного 
відділення.  Тут  відпрацьовуються 
алгоритми  запуску,  зупинки,  усу‐
нення  аварійних  ситуацій  тощо.  У 
лабораторії  навчаються  студенти‐
старшокурсники, які мають знання 
щодо  устрою  технічних  систем  і 
опанували всі необхідні  інструкції.
Далі переходимо у центр керуван‐
ня  машинного  відділення.  За  сло‐
вами  І.Худякова,  судно 
залишається  тим  же  самим,  але  у 
цьому  центрі  «більша  кількість 
моніторів,  тому  зручніше  працю‐
вати.  Крім  того,  тут  розташовані 
загальносудові  пропульсивні  си‐
стеми,  судова  електростанція, 
центральний пульт керування і хо‐
довий  місток».
Тепер  одно  із  самих  цікавих  місць 
– нас запрошують до комплексно‐
го  тренажера  динамічного  по‐
зиціонування,  що  складається  з 
повнофункціонального  навігацій‐
ного  містка  динамічного  позиціо‐
нування  судна.  «Ми  знаходимося 
на  легкому  судні  RORO,  яке 
спеціально  обрали,  щоб  проде‐
монструвати  вплив  хитавиці  на 
стан  людини.  Попереду  Бруклін‐
ський  міст.  Будемо  поступово 

пробиратися  в  напрямку  Статуї 
Свободи»,  –    розповідає  завідувач 
лабораторії та просить по рації  ін‐
структора  підвищити  хвилювання 
з  2  до  7  балів. 
Тренажери,  що  знаходяться  в  різ‐
них центрах, об'єднані в єдину об‐
числювальну  мережу  і  незалежно 
від того в яких лабораторіях знахо‐
дяться  курсанти,  вони  можуть  ба‐
чити та взаємодіяти один з одним 
(якщо судна розташовані в одному 
районі). На тренажері можна зада‐
вати  різні  погодні  умови  ‐  дощ, 
день,  ніч  тощо. 
Наприклад,  вночі  при  відсутності 
візуальної видимості керувати суд‐
ном  складно,  тому  використову‐
ються прилади. «У програмній базі 
–  50  об'єктів  тренажерних  сцен, 
ми  можемо  вибрати  з  цієї  бази 
різні  судна‐цілі.  Такі  судна  йдуть 
заданим  курсом  і  певною  швид‐
кістю. 
На  Віртуально‐реальному  судні 
використовується  таке  саме  про‐
грамно‐апаратне  забезпечення,  як 
і на реальних судах, тому курсанти 
та  студенти,  які  відпрацювали  на‐
вички на тренажерах можуть їх за‐
стосовувати  для  керування 
реальним  судном»,  –  продовжує 
розповідь  завідувач  лабораторії  та 
просить  інструктора  збільшити 
хвилювання  до  11  балів.  А  ми  по‐
трапляємо  у  справжнісінький 
шторм  і  наше  судно  стає  погано 
керованим.
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Викладач ЦК «Загальноосвітні та 
соціально‐гуманітарні дисципліни» ‐ 

Олексій Воронкін

Після  того  як  судно  «перекинуло‐
ся»,  переходимо  до  нової  лабора‐
торії  «Повнофункціональний 
навігаційний  місток».  «Тут  2  місця: 
одне – штурмана, друге –  інжене‐
ра, який керує лебідками і камера‐
ми»,  ‐  показує  на  встановлені 
крісла  завідувач  лабораторії. 
Цей тренажер призначено для на‐
вчання  та  сертифікації  вахтових 
офіцерів,  старших  помічників, 
капітанів  і  лоцманів  торговельних 
і  риболовецьких  суден  реєстро‐
вою  місткістю  понад  500  тон.  Ми 
дізнаємося, що тренажер вже сьо‐
годні  дозволяє  майбутнім  моря‐
кам  пройти  підготовку  відповідно 
до  вимог  Манільських  поправок 
2010  року  та  до  Конвенції  ПДНВ 
78/95, що набули чинності з 2017 
року.
Підготовка  судноводіїв  є  багато‐
аспектною  та  включає  в  себе 
знання  електронної  картографії, 
опанування  навігаційних  систем  і 
засобів  радіолокаційної  проклад‐
ки. Про призначення нової для нас 
лабораторії розповідає її завідувач 
К.Юренін.
І  нас  знову  запрошують...  до  не 
менш сучасно обладнаної лабора‐
торії «Медична допомога на борту 
судна».  Манекени  тіла  людини, 
скелети  людського  тіла  (модельні 
манекени), клаптики шкіри, аптеч‐
ки,  препарати  тощо  ‐  є  все  необ‐
хідне  для  забезпечення 
навчального  процесу.  Саме  тут 
майбутні  моряки  отримують 
основні  теоретичні  знання  та 
практичні  навички  відповідно 
стандарту компетентності в галузі 
надання  невідкладної  медичної 
допомоги  на  судні,  визначеному  в 
пунктах1‐3  розділу  А‐VI/4  Кодек‐

су  ПДНВ  78/95.
Далі  екскурсію  знову  продовжує 
І.Худяков.  У  тренажерному 
комплексі  з  відпрацювання  нави‐
чок  безпеки  на  воді  студенти 
ХДМА  опрацьовують  різні  зав‐
дання.  Наприклад  при  аварії 
гелікоптера  у  воді  вони  мають 
вибити  вікно  і  покинути  його 
кабіну. Такі  заняття  «проходять у 
супроводі двох аквалангістів і ме‐
дика… Крім цього у нас є курси з 
дайвінгу» – розповідає І. Худяков.
Наступним  сюрпризом  стала 
наявність  у  ХДМА  лабораторії 
для  викладачів  із  методики 
запровадження  інноваційних  тех‐
нологій  у  фахову  підготовку.  Са‐
ме  у  цій  лабораторії  А.Юрженко 
продемонструвала  нам  мульти‐
борд  та  інтерактивні  3D‐моделі 
окремих  вантажних  суден.
Ми йдемо у напрямку швартовної 
станції – місця, де студенти  опа‐
новують  техніки  в’язання  різних 
типів  морських  вузлів.  До  речі, 
швартовна  станція  –  єдиний  в 
Україні  тренажер,  призначений 
для  теоретичного  вивчення 
швартовних  пристроїв  і  форму‐
вання навичок швартування судна 
при  різних  вітрах,  припливах  і 
течіях із використанням буксирів і 
без них. У комплексі «Швартовна 
станція» окремо обладнано клас‐
майстерню  «Rigging  Workshop» 
для проведення практичних таке‐
лажних  робіт  і  теоретичних  за‐
нять зі структури та призначення 
різноманітного суднового такела‐
жу.
На території ХДМА також знахо‐
диться  «Пожежний  полігон»  – 
приміщення  з  лабіринтом,  в  яко‐
му  відпрацьовуються  методи  бо‐

ротьби з пожежами. Даний трена‐
жер  дозволяє  курсантам  набути 
практичні навички з виявлення по‐
жеж,  евакуації,  надання  першої 
медичної допомоги постраждалим 
на судні під час надзвичайної ситу‐
ації.
Очевидно,  віртуальна  і  доповнена 
реальність  дозволяють  поглибити 
навчальне  середовище  і  створити 
умови,  які  в  аудиторії  природним 
шляхом  відтворити  неможливо. 
Комплексне  застосування  вірту‐
ально‐реальних  технологій  робить 
систему  навчання  більш  гнучкою 
та  дозволяє  гейміфікувати  на‐
вчальний  процес,  що  суттєво 
мотивує  студентів  до  навчання.
Хочеться  висловити  подяку  керів‐
ництву  Херсонської  державної 
морської  академії,  завідувачам  ла‐
бораторій, викладачам за їх працю 
та  організацію  пізнавальної  ек‐
скурсії.    Сподіватимемося,  що 
подібних  інноваційних  закладів 
освіти в Україні із року в рік става‐
тиме  все  більше. 

P.S.  Ознайомитися  з  відеозаписом 
екскурсії всі охочі можуть за адре‐
сою  h ps://youtu.be/sSjNFlANvjA 
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Педагогічні інновації

ХІ Фестиваль 
педагогічних 
інновацій

26‐27  вересня  2019  року  на  базі 
КНЗ  «Черкаський  обласний  інсти‐
тут післядипломної освіти педаго‐
гічних  працівників  Черкаської 
обласної ради» відбувся ХІ Міжна‐
родний фестиваль педагогічних ін‐
новацій.  Захід  було  присвячено 
65‐річчю засновнику освітянського 
форуму – Черкаському обласному 
інституту  післядипломної  освіти 
педагогічних  працівників. 
Участь в урочистому відкритті фе‐
стивалю  взяли  Б.Лебедцов,  пер‐
ший  заступник  голови  Черкаської 
обласної  державної  адміністрації; 
С.Кириленко,  начальник  відділу 
інноваційної  діяльності  та  дослід‐
но‐експериментальної  роботи 
ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти»  МОН  України;  О.Сімушіна, 
заступник директора Департамен‐
ту  –  начальник  управління  до‐
шкільної,  загальної  середньої, 
інклюзивної  та  позашкільної 
освіти  Департаменту  освіти  і  нау‐
ки  Черкаської  обласної  державної 
адміністрації. 
Загалом  на  розгляд  журі  було  по‐
дано  193  роботи  із  17  областей 
України.  Оргкомітет  визнав  пере‐
можцями  фестивалю  90  освітян, 
дипломи  яким  вручила  С.Кири‐
ленко,  начальник  відділу  інно‐
ваційної  діяльності  та 
дослідно‐експериментальної  ро‐
боти  ДНУ  «Інститут  модернізації 
змісту  освіти»  МОН  України. 
Приємно відзначити, що викладач 
нашого коледжу Олексій Воронкін 
у  восьмий  раз  став  переможцем 
фестивалю педагогічних інновацій.
Він взяв участь у роботі секції «Ін‐
формаційно‐комунікаційні  техно‐
логії  як  ресурс  підвищення  якості 
сучасної освіти» з доповіддю «До‐
свід створення STEM‐орієнтовано‐
го  навчального  відео‐контенту»,  а 
також разом з іншими учасниками 
відвідав екскурсію до музею Тара‐
са Шевченка у Каневі, презентацію 
сучасної  освіти  Південної  Кореї  та 
MIND‐тренінг  від  представників 
Міжнародного  інституту  розвитку 
інтелекту.   
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Вебінар‐орієнтовані програми 
професійного розвитку 
педагогічних працівників

09  серпня  2019  року  набув  чин‐
ності  Закон  України  «Про  фахову 
передвищу освіту». Відповідно до 
пункту  2  статті  24  загальна  кіль‐
кість  академічних  годин  для 
підвищення  кваліфікації  педаго‐
гічних  працівників  закладу  фахо‐
вої  передвищої  освіти  упродовж 
п’яти років не може бути меншою 
за  120  годин. 
Стаття 54 чинного Закону України 
«Про  освіту»  визначає  вільний 
вибір  освітніх  програм,  форм  на‐
вчання,  закладів  освіти,  установ  і 
організацій,  інших  суб’єктів  освіт‐
ньої  діяльності,  що  здійснюють 
підвищення  кваліфікації  та  пере‐
підготовку  педагогічних  праців‐
ників.  Згідно  59  статті 
підвищення  кваліфікації  може 
здійснюватися  за  різними  видами 
(навчання  за  освітньою  програ‐
мою,  стажування,  участь  у  сер‐
тифікаційних  програмах, 
тренінгах,  семінарах,  семінарах‐
практикумах,  семінарах‐нарадах, 
семінарах‐тренінгах,  вебінарах, 
майстер‐класах  тощо)  та  у  різних 
формах (інституційна, дуальна, на 
робочому  місці  (на  виробництві) 
тощо). Разом з тим зазначено, що 
педагогічні  працівники  мають 
право  підвищувати  кваліфікацію 
як  у  юридичних,  так  і  фізичних 

осіб.  Результати  підвищення 
кваліфікації  педагогічного  праців‐
ника  у  цих  суб’єктів  визнаються 
окремим  рішенням  педагогічної 
ради. 
Зупинимося  на  безкоштовних  за‐
хідних  вебінар‐орієнтованих  про‐
грамах,  що  дозволяють 
педагогічним  працівникам  отри‐
мувати додаткові знання та навич‐
ки  з  метою  розширення  своїх 
фахових  можливостей.
edWeb.net  (h ps://www.edweb.net) 
‐  портал  міжнародного  співтова‐
риства викладачів, який включає в 
себе  блоги,  обговорення,  обмін 
файлами,  загальні  календарі,  вікі, 
чати,  обмін  повідомленнями  та 
опитування.  На  порталі  регулярно 
проводяться  англомовні  вебінари 
за  різними  освітніми  напрямами. 
Також  відкрито  доступ  до  архіву 
вебінарів  минулих  років.  Після 
перегляду  за  бажанням  можна 
пройти  невеличкий  тест,  в  елек‐
тронному  кабінеті  в  розділі  My 
edWebinars  впродовж  двох  робо‐
чих  днів  з’явиться  посилання  на 
сертифікат.  Сертифікат  надається 
тим слухачам, хто дивився вебінар 
або брав участь у ньому понад 40 
хвилин. Всі вебінари та сертифіка‐
ти  є  безкоштовними.   
Для  викладачів  математики  дуже 
пізнавальними  є  безкоштовні  уро‐
ки  і  вебінари  від  Texas  Instruments 
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Вебінар‐орієнтовані програми професійного розвитку 
педагогічних працівників

з  моделювання  та  розв’язання  за‐
дач,  в  тому  числі  за  допомогою 
систем  комп’ютерної  алгебри  та 
графічних  калькуляторів  (h ps://
educa on. .com).  Із  відвідуванням 
вебінарів  слухачам  надається  для 
завантаження  папка  з  документа‐
ми  –  презентація  доповідача,  по‐
силання  на  сертифікат  учасника.
Безкоштовні  вебінари  від  ASCD 
Learning  Community    (h p://
www.ascd.org/professional‐
development/webinars.aspx)  стосу‐
ються такого актуального напряму 
як модернізація навчальних техно‐
логій і стратегій навчання. Відкри‐
то  архів  для  доступу  до  минулих 
вебінарів. Після реєстрації на захід 
відкривається  доступ  до  перегля‐
ду  вебінару  (в  системі  ON24 
Pla orm)  та  електронного  сер‐
тифіката  у  форматі  pdf.

Educa on  Closet  (h ps://
educa oncloset.com/about‐us)  ‐ 
цифровий  навчальний  центр  для 
інтеграції  мистецтв  і  STEAM. 
Educa on  Closet  надає  доступ  до 
багатьох безкоштовних ресурсів – 
публікацій,  уроків,  вебінарів.  Для 
реєстрації  на  вебінар  слід  вказати 
своє  ім’я  та  адресу  електронної 
пошти. 

Викладачам англійської мови слід 
звернути  увагу  на  серію  вебінарів 
від  видавництва  Na onal 
Geographic  Learning  (h ps://
eltngl.com/webinars),  які  прово‐
дяться  за  допомогою  програм‐
ного  забезпечення  Adobe  Acrobat 
Connect. Попередньо слід встано‐
вити  на  свій  комп’ютер  Acrobat 
Connect  (h ps://
ngl.adobeconnect.com/common/
help/en/support/mee ng_test.htm). 
Впродовж двох тижнів після про‐
ведення  вебінару  на  електронну 
пошту  слухача  надходить  сер‐
тифікат  учасника.  Пропоновані 
матеріали  можуть  застосовувати‐
ся під час самонавчання, навчання 
на курсах підвищення кваліфікації 
та  в  аспірантурі.
Викладачів  англійської  також  мо‐
же  зацікавити  програма  Fast 
ForWord  від  Scien fic  Learning, 
заснована  на  більш  ніж  30‐річних 
дослідженнях  у  галузі  неврології. 
Мета  ‐  поліпшення  мовленнєвих 
навичок і навичок читання. В рам‐
ках  програми  доступний  цикл 
вебінарів  за  адресою  h ps://
www.scilearn.com/resources/
webinars.  Вебінари  проводяться  в 
системі ON24 Pla orm. Доступ до 
завантаження  сертифікату  відри‐
вається  після  40  хвилинного 
перегляду  запису. 
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Викладач ЦК «Загальноосвітні та 
соціально‐гуманітарні дисципліни» ‐ 

Олексій Воронкін

На  окрему  увагу  заслуговує  про‐
грама  Social  Thinking's,  що 
пропагує  соціальное  мислення. 
Соціальне мислення ‐ це мислення 
особистості  про  соціальну 
дійсність. Ознайомитися з темати‐
кою  вебінарів  можна  за  адресою 
h ps://www.socialthinking.com/
eLearning/categories/FreeWebinars. 
Учасникам  цих  заходів  також 
передбачено  сертифікати.
Early  Childhood  Inves ga ons 
Webinars – комплекс вебінарів для 
вихователів  і  педагогів,  які  працю‐
ють  в  сфері  дошкільної  освіти. 
Анонси вебінарів доступні за поси‐
ланням  h ps://
www.earlychildhoodwebinars.com/
webinars.  Ознайомитися  та 
переглянути семінари, що відбули‐
ся  можна  за  адресою  h ps://
www.earlychildhoodwebinars.com/
webinar‐resources.  Вебінари 
проходять  у  системі 
gotowebinar.com,  яка  використовує 
адресу  електронної  пошти  зареє‐
строваних  слухачів  для  відправки 
листів з нагадуванням про початок 
семінару  та  інструкціями  для  вхо‐
ду.  Посилання  на  сертифікат 
відображається  по  закінченню 
вебінару,  що  зручно  для  тих  слу‐
хачів, які дивляться вебінар в запи‐
су. 

P.S.  У  цьому  стислому  огляді  я  зу‐
пинився  лише  на  тих  безкоштов‐
них  програмах  професійного 
розвитку,  за  якими  проходив  на‐
вчання  у  2018‐2019  роках  для 
саморозвитку.  Також  досить  кори‐
сними  можуть  бути  лекції  конфе‐
ренцій  TED,  відеозаписи  яких 
(TEDTalks) можна безкоштовно від‐
крити  на  сайті  TED.com  або 
переглянути  в  YouTube.  Навчальні 
вебінари  для  педагогічних  праців‐
ників  також  проводять  Concordia 
University‐Portland,  Educa  Webinar 
Cer ficate, Scien x Webinar і багато 
інших  освітніх  установ  і  громадсь‐
ких  організацій.
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Концерт до Дня захисника України

Новини рідного коледжу

В понеділок, 14 жовтня 2019 ро‐
ку,  відбувся  с  концерт  у  військо‐
вому  шпиталі  до  Дня  захисника 
України. Колектив Сєвєродонець‐
кого  коледжу  культури  і  мистец‐
тв привітав військових зі святом й 
подякував за непростий та небез‐
печний  труд.  Музикантів  гаряче 
приймали,  на  заході  панувала 
зворушливо‐піднесена  атмосфе‐
ра  урочистості  та  злагоди. 
Виступаючих готували досвідчені 
педагоги  навчального  закладу: 
Ю.Бражнікова,  А.Бражнікова, 
О.Бугайова,  Т.Музиченко.  В  кон‐
церті  брали  участь  викладачі, 

студенти  коледжу  та  школи  прак‐
тики: В.Толок, Г. Шапкіна, В. Ткачо‐
ва,  А.Солодка,  М.Буровіна, 
А.Михайлова (в якості ведучої). Дя‐
куємо  М.  Яворській  –  директору 
Сєвєродонецього  коледжу  культу‐
ри  і  мистецтв  за  підтримку, 
Ю.Стрижаку  –  звукорежисеру  за 
музичне  оформлення  та  виступа‐
ючим, які створили святкову атмо‐
сферу  для  наших  захисників.
День  захисника  України  вже  5 
років  відзначається  на  свято  По‐
крови. Як відомо, в Україні Покрова 
тісно пов’язується із ідеями захисту 
від ворогів. Згідно тексту літописів 
князь Ярослав Мудрий віддав Київ 
і  всю Київську Русь під покров Бо‐
жої  Матері.  Церква  Покрови  Пре‐
святої  Богородиці  була  головною 
на Запорізькій Січі, а 14 жовтня од‐
ним  зі  знакових  днів  для  козаків  – 
тоді  вони  проводили  свої  ради,  на 
яких обирали нового гетьмана або 
кошового  отамана.  Тому  це  дійсно 
дуже  важливий  день,  який  став 
символом  захисту,  надії  та  патріо‐
тизму!
Бажаємо  натхнення  й  творчого 
піднесення музикантам, а захисни‐
кам енергії, відданих друзів і тільки 
перемог! 

Викладач ЦК «Теорія музики» ‐ 
Анастасія Михайлова

Студенти 
відвідали театр

11  жовтня  студенти  1  курсу  разом 
з  викладачем  ЦК  «Загальноосвітні 
та  соціально‐гуманітарні  дисци‐
пліни»  Олексієм  Сергійовичем  Во‐
ронкіним  завітали  до  Луганського 
обласного  академічного  українсь‐
кого  музично‐драматичного  театру 
на  виставу  «Жайворонок».    за    од‐
нойменною  повістю  Ж.Ануя. 

Ця  вистава  розповідає  про  жінку, 
яка  встала  на  чолі  французької  ар‐
мії  і  за  рік  змінила  хід  Столітньої 
війни  між  Англією  і  Францією.  Те‐
атр  чудово  показує  як  Жанну 
д’Арк    судить  натовп  комедіантів, 
які  не  здатні  оцінити  велич  її  по‐
двигу. 
Студенти  отримали  незабутні  вра‐
ження  від  вистави,  і  з  нетерпінням 
чекатимуть нових зустрічей з теат‐
ральним  мистецтвом.

Головний редактор ‐ 
Артем Подзюбанчук

h p://sevmuz.lg.ua art-МОЗАЇКА№2 (8) •  31 жовтня 2019



«Стежками 
Лемківщини»

11

Хочу  нагадати,  що  рубрика  «юний  критик»  є  однією  з  найперших  постійних 
розділів електронної газети «ART‐МОЗАЇКА». Тут публікуються здебільшого му‐
зично‐критичні опуси студентів четвертого курсу теоретичного відділу, які про‐
ходять  практичний  курс  з  предмета  Музична  критика.  Тут  вони  опановують 
різноманітні  музично‐критичні  жанри:  нарис,  стаття,  анотація,  анонс,  рецензія, 
інтерв’ю,  есе,  памфлет  та  інші.  В  цьому  випуску  представлені  деякі  з  жанрів,  з 
якими за два місяці навчання вже встигли познайомитися наші починаючі кри‐
тики. 

3 жовтня 2019 р. у Сєвєродонецькому 
коледжі  культури і мистецтв відбуло‐
ся  грандіозне  відкриття  концертного 
сезону. 
За  кілька  хвилин  до  початку  гості 
майже  зайняли  свої  місця  та  обгово‐
рювали  програму  концерту,  а  також 
вітали  один  одного  з  Днем  музики  та 
Днем  працівника  освіти.  Зал  ніби 
перетворився на вулик. І ось ця мить… 
Фанфари… Оплески і привітання веду‐
чих!
«Розпочинає    програму  концерту  ан‐
самбль  скрипалів  ‐  концертмейстер 
Марина Яворська» , ‐ почувши ці слова 
всі присутні зачаїли подих в очікуванні 
перших нот… Ніжна,   близька нашому 
серцю  мелодія,    залунала  у  залі.    Це 
був  романс  Анатолія  Кос‐Анатольсь‐
кого на вірші Івана Франка «Ой ти, дів‐
чино,  з  горіха  зерня».  Також 
ансамблем  було  виконано  відому  ба‐
гатьом  слухачам «Ганну – польку» Йо‐
гана  Штрауса.
У  виконанні  вокального  ансамблю  в 
супровіді  Наталії  Пасічник,    Катерини 
Палагутіної,  Анастасії  Щербакової  та 
Артема Подзюбанчука, вперше пролу‐
нала  пісня  «Три  троянди»  (слова  На‐
талії  Кулакової,  музика  Наталії 
Пасічник).
  «Браво!»,  ‐    вигукувала  публіка.  Але 
попереду було ще багато   цікавих но‐
мерів.
  Всіх  приємно  здивував    ансамбль 
бандуристів  (керівник  заслужений 
працівник культури України Лідія Дег‐
тярьова,  концертмейстер  Наталія 
Пасічник), виконавши  джазову компо‐
зицію  «Несподіванка»  Руслани  Лісо‐
вої. 
Також  свої  привітання  слухачам  пода‐
рував  всім  відомий  колектив  «Soul», 
виконавши  «Румунську»  з  сюїти  «Пісні 
друзів»  Ігора  Шамо. 
Темп! Вихор ритмів! Драйв! Усе це  за‐
повнило  залу  під  час  запального  ви‐
ступу    студента  II  курсу  Олексія 
Богданова.   
Хотілось  би  звернути  увагу  на  сту‐

дентський  колектив  «Vital  Space»,  що 
викликав  шквал  овацій  виконанням 
відомої  пісні  «Feeling  Good»  Michael 
Buble. 
Дуже  мотивує,  коли  починаючі  музи‐
канти створюють ансамблі і самостій‐
но готують цікаві та віртуозні номери. 
Справжнім «вибухом» був другий від‐
діл концерту. Тріумфальним дебютом 
можна  назвати роботу з симфонічним 
та  духовим  оркестрами  Олександра 
та  Ганни  Погорєлих.    Піком  програми 
став  виступ симфонічного оркестру, у 
виконанні якого прозвучали твори та‐
ких  композиторів  як  Вольфганг  Ама‐
дей  Моцарт,  Джо  Хісаісі  та  Карл 
Дженкінс.    З  перших  нот  «Небесного 
замку Лапуто» Джо Хісаісі, публіка  не 
могла  втримати  захвату  і  з  різних  ку‐
точків  залу  лунали  захоплені  фрази: 
«Яка  красива  музика!»,  «Це  фанта‐
стично!». Тому не дивно, що по закін‐
ченні твору зал вибухнув феєричними 
оплесками! Глядачі не бажали  відпус‐
кати  оркестрантів.  Овації,  здавалось, 
лунали  нескінченно…
«На біс!» вигукували гості свята, по за‐
вершенні  виступу  оркестру  народних 
інструментів.  Музиканти  під  керів‐
ництвом  заслуженого  працівника 
культури України Володимира Вашко‐
лупа  виконали  «Гуцульську  фантазію» 
Анатолія  Дубини,  «Арію»  Вадима  Бі‐
бергана з фортепіанним соло (Наталія 
Склярова)  і  «Веселі  наспіви»  Євгена 
Дербенка. 
Як  завжди,  дивували  публіку  цікави‐
ми музичними фактами  улюблені ве‐
дучі ‐ викладач‐методист, заслужений 
працівник  культури  України  Наталія 
Пасічник  та  студент    III  курсу  Ми‐
хайло  Зінченко.
Хотілось  би  відзначити,  що  відкриття 
концертного  сезону  2019  року  пода‐
рувало  багато  позитивних  емоцій  та 
нових музичних вражень і гостям свя‐
та,  і  самим  виконавцям.  Бажаємо  до‐
рогим  музикантам  натхнення!  «Так 
тримати!».

Очима студентів 
Репортаж із концертного залу

21 вересня 2019 року у селищі місько‐
го  типу  Новоайдар  пройшов  восьмий 
відкритий  обласний  етнофестиваль 
«Стежками  Лемківшини».  За  програ‐
мою фестивалю, зранку гості відвідали 
краєзнавчий  музей  з  експозиціями,   
присвяченими  культурі  та  історії  лем‐
ків айдарського краю. Невдовзі свої та‐
ланти  й  майстерність 
продемонстрували  учасники  фестива‐
лю ‐ найкращі творчі колективи та ви‐
конавці  Луганщини,  серед  яких 
ансамбль пісні й танцю Луганської  об‐
ласної  філармонії  «Радани»,  вокальний 
ансамбль  «Паняночки»,  відомий  лиси‐
чанський  акордеоніст  Валерій  Сидо‐
ренко  та  інші.  Також  свої  привітальні 
слова  виразили  запрошені  на  свято 
гості  ‐    фольклорист,  академік  Київсь‐
кої  Академії  наук  –  Іван  Хланта  та  го‐
лова  Всеукраїнського  товариства 
«Лемківщина»  Василь  Мулеса.
Завершився  фестиваль  урочистою  хо‐
дою,  де  учасники,  гості  та  глядачі,  не 
дивлячись на осінній холод, несли п’ят‐
десятиметровий  прапор  України.  Про‐
цесія  пройшла  містом  до  берега  ріки 
Айдар,  де  відбулось  традиційне  запа‐
лення  відновленої  лемківської  ватри. 
Це стало не тільки символом фестива‐
лю  «Стежками  Лемківщини»,  а  й  сим‐
волом  палаючих  творчих  сердець 
Луганського  краю.

Юний критик

Любий читач!

Викладач ЦК «Теорія музики», керівник рубрики 
«Юний критик» ‐ Анастасія Михайлова

Студентка IV курсу ‐ 
Катерина Приказчикова

Студентка IV курсу ‐ 
Катерина Приказчикова
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Концертна  зала  Сєвєродонецького 
коледжу  культури  та  мистецтв 
імені  Сергія  Прокоф’єва  приємно 
здивувала  гостей  міста  та  його 
жителів  неординарним  концер‐
том.  Вперше  поціновувачі  музики 
й  професійні  слухачі  мали  мож‐
ливість  послухати  виступи    хоро‐
вих колективів Буковини, Галичини 
та Луганщини. Хоровий фестиваль 
«Східний  камертон»,  проведений 
за  підтримки  Українського 
культурного фонду з 23 по 25 жо‐
втня  2019  року  в  Сєвєродонецьку, 
надав нам можливість відчути, що 
Україна  ‐  єдина!
Головний  концерт,  який  відбувся 
24  жовтня,  розпочинався  висту‐
пом  хору Сєвєродонецького коле‐
джу  культури  та  мистецтв  імені 
Сергія  Прокоф’єва,  господаря  фе‐
стивалю.  Дуже  добре  була  вибра‐
на  програма    колективу  –  це  і 
обробка О. Кошиця «Вийди Грицю 
на  вулицю»,  і  жвава,  підбурююча 
кинутися в танок композиція «В го‐
стях  у  королеви»  на  музику  В.  Хо‐
доша,  яка  до  речі  викликала 
бурхливі овації, й гумористична за‐
мальовка «Занадився журавель» О. 
Некрасова. Загалом, це були цікаві 
музичні номери   легкі в сприйнят‐
ті, завдяки професійності та доско‐
налості  виконання.
Хор  Дрогобицького  музичного  ко‐
леджу  імені  Василя  Барвінського 
підкорив  публіку  бездоганним 
стилем  виконання:  тонкі  градації 
піано, детально відпрацьовані лінії  
багатоголосної  фактури,  глибокий 

«Луганщина єднає 
або Хор‐Fest «Східний КАМЕРТОН»

об’єм звуку – все це задавало ви‐
соку планку фестивалю. У їх вико‐
нанні  пролунали  такі  відомі 
композиції  як  «Regina  coeli»  Р. 
Твардовського,  «Kyrie»  П.  Янчака, 
«Порізала  пальчик»  О.  Бондарен‐
ка. Важко не відмітити як впевне‐
но трималась головна виконавиця, 
солістка  –  Наталія  Баб’як,  причо‐
му її голос, міміка  і жести виказу‐
вали,  що  співачка  наче 
«народилась на сцені». Хор завер‐
шив  свій  виступ  п’єсою  О.  Чмут 
«В’язанка  буковинських  пісень» 
під  бурхливі  оплески.
Немов яскрава картина в стилі ім‐
пресіонізм,  з’явився  на  сцені  Чер‐
нівецький  студентський  хор 
«Резонанс»  кафедри  музики  Чер‐
нівецького  національного  універ‐
ситету  імені  Юрія  Федьковича.  В 
програмі  хору  були  як  авторські 
твори, при чому деякі з них напи‐
сані  спеціально  для  колективу, 
так  і  обробки  народних  пісень. 
Обробки  «Як  була  я  маленька», 
«Веснянка»,  «Ой  на  Івана  на  Купа‐
ла»  та  інші  утворили  «В’язанку 
українських  пісень».  Виступ  дуже 
сподобався публіці завдяки яскра‐
вому  музичному  «акомпанемен‐
ту»,  де  звучали  свищик,  цимбали, 
барабан, бубен тощо. Весь виступ 
буковинців  пронизували  різно‐
манітні  ритмічні  пульсації  та  ак‐
центи,  а  учасники  навіть 
танцювали  на  сцені.
Завершилася  концертна  програма 
виступом  усіх  учасників  фестива‐
лю  разом  із  симфонічним  орке‐

стром  Сєвєродонецького  коледжу 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва  під  керівництвом 
О.Погорєлого.  Музиканти  викона‐
ли  лірико‐героїчну  «Молитву  за 
Україну» А. Кушніренко, яка звору‐
шила  всіх  присутніх,  які  не  могли 
стримувати  сльози…
Колосальна  робота  була  проведе‐
на  керівниками  хорів,  які  підготу‐
вали  дуже  цікаві  та  різноманітні 
програми.  З  хорами  працювали: 
диригент  Сєвєродонецького  хору, 
голова  циклової  комісії  «Хорове 
диригування»,  викладач  вищої  ка‐
тегорії  –  О.  Міхалева;  диригент 
Дрогобицькогог  хору  –  викладач 
методист,  голова  циклової  комісії 
відділу диригування Дрогобицько‐
го коледжу  імені Василя Барвінсь‐
кого – Б. Бондзяк; заслужений діяч 
мистецтв України, доцент кафедри 
музики  університету  імені  Юрія 
Федьковича  –  О.  Чурікова‐Кушнір. 
Програма  відрізнялася  тематич‐
ною  цільністю  та  монолітністю,  а 
ведуча концерту Н. Пасічник допо‐
магала  слухачам  налаштуватися 
на  виступи  творчих  колективів.
Слова  привітання  публіці  подару‐
вали начальник Управління культу‐
ри,  національностей  та  релігій 
А.Адамчук  та  голова  Луганської 
ОДА  В.  Комарницький.  Концерт 
мав дійсно грандіозний успіх і став 
однією  з  найяскравіших  подій  му‐
зичного  життя  Луганської  області. 
Цілком  зрозуміло,  що  в  залі  був 
аншлаг,  а  бурхливі  овації  публіки 
супроводжували  виступи  виконав‐
ців.

Юний критик. Рецензія

Студентка IV курсу ‐ 
Катерина Приказчикова
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Анотація симфонії 
П.І.Чайковського №6

Вершиной  симфонического  твор‐
чества  русского  композитора  Пет‐
ра  Ильича  Чайковского  является 
последняя,  6  симфония  (1893).  В 
ней максимально выражена остро‐
та  и  мощь  драматических  столк‐
новений  при  целостности 
композиции.  Музыка  настолько 
образна и выразительна, что гово‐
рит сама за себя, порой, не требуя 
никаких  комментариев.
Шестая  симфония  ‐  это  жизнь,  со 
всеми  суровым  коллизиями, 
напряженной  борьбой  и  неизбеж‐
ным  завершением  ‐  уходом  во 
мрак.
Начинается  симфония  медленным 
вступлением,  где будто звучат не‐
вербальные  вопросы:  «Зачем?», 
«Для  чего?».  Настоящая  буря 
страстей происходит в разработке. 
Ожесточенная  борьба  музыкаль‐
ных  тем  воспринимается  как  оже‐
сточенная  борьба  –  борьба  со 
смертью.  Вторая  часть  ‐  это 
рассказ  о  юности  героя  с  еще  не 
сформировавшейся жизненной по‐
зицией.  Для  раскрытия  этого  об‐
раза  композитор  использует 
«необычный» вальс в размере 5/4. 
Зрелый  период  жизни  героя  сим‐
фонии, полного сил и веры в буду‐
щее,    ярко  вырисовывается  в 
контурах  четкого  и  уверенного 
марша  третьей  части.
Скорбной  песней  о  разбитых  на‐
деждах звучит начало финала. Это 
уже знакомая нам тема ‐ побочная 
партия  первой  части,  но  в  траур‐
ной тональности – си‐минор, вме‐
сто  жизнерадостного  ре‐мажора. 
Лирическая и скорбная – эта часть 
объединяет  образы  печали,  сожа‐
ления  и  одновременно  протеста 
против  всей  несправедливости 
мира.

Українська  культура 
завжди  була  багато
гранною  та  різнобарв
ною.  Протягом  століть 
вона  створювалася  та
лановитими українськи
ми  художниками, 
поетами,  композитора
ми,  письменниками. 
Але ж чи усіх ми доско
нало знаємо? Чи всі во
ни  творили 
безпосередньо  на  ши
ротах  нашої  країни? 
Наразі  це  дуже  акту
альна тема    згадування забутих 
імен  видатних  митців,  які  навіть 
поза  Україною  утверджували 
українську  культуру.   Звернемося 
до  сторінок життя  і  творчості  ви
датного  українського  композито
ра  Ігоря  Соневицького.
  Життєвий  шлях  І.Соневицького 
почався  2  січня  1926  р.  в  селі   
Гадинківці,  Чортківського  повіту 
Західного  Поділля.  Його  батько 
Михайло  Соневицький  був філо
логом  і  автором  історії  грецької 
літератури.  Мати,  Ольга  Ла
совська  –  журналістка  і  громад
ська  діячка. 
Дитячі  та  юнацькі  роки  І.Соне
вицького  пройшли  у  Львові,  де 
його  світогляд  формувався  ін
телектуальномистецької  атмо
сферою родинної хати та рідного 

міста,  яке  в  той  час 
було значним культур
ним  центром  Західної 
України.   
Тут  він  вчився  музики 
у  Вищому  музичному 
інституті  ім.М.Лисенка 
та  в  академічній  гім
назії,  яку  закінчив  у 
1944.  В  цьому  ж  році 
за  рекомендацією 
В.Барвінського  виїхав 
до  Відня,  де  вчився  у 
Музичній  академії  у 
відомого  педагога  Йо

зефа Маркса.  Вищі  музичні  студії 
закінчив  у  1950  в  Мюнхені  по 
спеціальностям  композиції,  дири
гування  і  фортепіано.
В  1950  родина  Соневицьких 
переїхала  до  НьюЙорку,  де  ак
тивна  музичногромадська  діяль
ність  Соневицького  виявилася  на 
повну  силу.  Диригентська  діяль
ність  Соневицького  була  пов’яза
на з найбільш відомими в Америці 
хорами  –  «Думка»  в  НьюЙорку, 
«Трембіта» в Ньюарку, хор  ім. Та
раса  Шевченка  в  Клівленді  та 
студіяхор  при  літературномис
тецькому  клубі  в  НьюЙорку.  В 
1956 Дарія ГординськаКоронович 
у  своїй  рецензії  в  газеті  «Свобо
да»  писала:  «І.Соневицький,  що 
працює  з  хором  «Трембіта»  дру
гий рік, зробив з нього свій інстру

Продовження на сторінці 14

Юний критик

Життєвий і творчий шлях 
Ігоря Соневицького

Цікаві сторінки з життя композиторів
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мент,  що  повністю  підпорядко
вується  його  мистецьким  ідеям. 
Диригент  Соневицький  –  це  ін
дивідуальність, яка всеціло збагну
ла  духовність  української  пісні».
Як  піаністсоліст  Соневицький  ви
ступав рідко, натомість став одним 
з  найпопулярніших  піаністівкон
цертмейстерів.  Він  співпрацював  з 
такими  відомими  співакамивико
навцями,  як  Василь  Тисяк,  Миро
слав  СкалаСтарицький,  Карлота 
ОрдасіБаранська, Михайло Мінсь
кий,  Марта  Кокольська,  Галина 
Вільха  та  ін..
У  галузі  музикознавства  творчість 
Соневицького    це  перша  моно
графія про класика української му
зики «Артем Ведель і його музична 
спадщина», видана в НьюЙорку у 
1966,  «Композиторська  спадщина 
Нестора  Нижанківського»  та  слов
ник  українських  композиторів  на 
англійській  мові,  виданий  у  Львові 
у 1997. Був дійсним членом Науко
вого  товариства  ім..  Шевченка  та 
Української  вільної  академії  наук.
В  1983  Соневицький  заснував 
Центр  української  культури  в  Грін 
Кантрі  та  організував  влітку  кон
церти  класичної  музики  в  Гражді. 
Сьогодні  це    широко  відомий  та 
престижним  музичний  фестиваль. 
Тут виступали такі визначні україн
ські  композитори  та  виконавці,  як 
Мирослав  Скорик,  Олександр  Ко

заренко,  співак  Андрій  Добрянсь
кий, піаніст Олександр Слободяник 
та  ін.
Окрім такої багатогранної і насиче
ної  музичної  активної,  Соневиць
кий  на  перший  план  ставив 
композиторську  творчість.  Для 

нього  писати  музику  було  вну
трішнім  імперативом.  Найбільш 
продуктивний  період  у  його  твор
чості був від 1960 до 1990х років. 
У спадщині І.Соневицького є одно 
актова  операсатира  «Зоря»,  яка 
була  виконана  у  Львові  у  1995, 
музика  до  балету  «Попелюшка» 
та  до  понад  30  п’єс  і  вистав  (між 
ними  «Лісова  пісня»,  «Ярослав 
Мудрий»,  «Слуга  двом  панам»), 
фортепіанний  концерт,  інструмен
тальні твори, понад 40 солоспівів, 
хорові твори, Служба Божа, пана
хида  та  ін. 
З  1990  до  2005  рр.  Соневицький 
щороку  відвідував  Україну,  виго
лошував  доповіді  у  Львівській 
консерваторії,  викладав  історію 
церковної музики  у Вищий музич
ній школі в Дрогобичі, був членом 
журі  багатьох музичних  конкурсів. 
У  Львові  відбулися  3  його  ав
торські  концерти.  Був  прийнятий 
почесним  членом  СКУ,  а  в  1999 
році нагороджений орденом 3 сту
пеня  «За  заслуги».  Твори  Соне
вицького  часто  звучать  у  церквах 
та  концертних  залах  України.
Як у публічному, так  і в приватно
му житті  І.Соневицький був люди
ною  глибокої  духовності,  високої 
особистої  культури,  лагідної  вдачі 
та тонкого гумору. В 1959 році він 
одружився  з  Наталкою  Палідвор, 
мав  трьох  дітей  – Андрія,  Уляну  і 
Маркіяна,  був  люблячим  дідом 
Соломії  і  Зоряни,  яка  народилася 
за 3 тижні перед його смертю. По
мер у  грудні 2006 р.  і був похова
ний  у  Лексінґтоні.
На жаль, знайти ноти творів  Ігоря 
Соневицького  нелегко,  його  світ
ську  музику  все  ще  мало  вико
нують  в  Україні,  а,  відносно,  не 
так  і  багато  музикознавчих  праць 
про  композитора.  А  творчість 
І.Соневицького варта  і  виконання, 
і  вивчення  –  як  невід’ємна  і  важ
лива  частка  національної  культу
ри.

Дослідники  стверджують,  що 
«батько Махно» – одна зі значущих 
сторінок  національно‐визвольних 
змагань  початку  минулого  століт‐
тя, але  в офіційний літопис україн‐
ської  історії  він  увійшов  радше  як 
негативний  персонаж.  А  втім,  без‐
сумнівно,  що  Махно  був  однією  з 
яскравих  постатей  свого  часу,  а 
очолюваний ним рух справив вели‐
кий  вплив  на  перебіг  подій.

Відомі й невідомі факти 
з біографії Махна, підтверджують 
та розвінчують міфи та легенди, 

що існують. 
Якою  була  справжня  чисельність 
махновської армії? Чи справді мах‐
новці  влаштовували  німецькі  та 
єврейські погроми в краї? Чи прав‐
да  те,  що  «батько»  був  на  зріст 
меншим  від  більшості  своїх 
«синів»,  що  виявляв  нелюдську 
жорстокість  і  володів  екстрасен‐
сорними здібностями? Чи  існувало 
та  де  було  заховане  «золото  Мах‐
на»?.. На ці та  інші питання знають 
відповіді   дослідники біографії Не‐
стора  Махна  та  махновщини 

Справжнє прізвище 
і день народження.

Певний  час  в  істориків  не  було 
Викладач ПЦК «Теорія музики» ‐ 

Людмила Скрипник

Життєвий і творчий шлях 
Ігоря Соневицького

Цікаві сторінки з життя композиторів Історичні постаті ХХ ст.
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Німецькі та єврейські погроми і по‐
рятунок історичного музею.  

  Важке  дитинство  напівсироти 
(батько  помер,  коли  Несторові  не 
було  й  року)  і  робота  підпаском  у 
багатого  німця‐колоніста  наклали 
відбиток  на  подальшу  діяльність 
Махна  і  його  світогляд.  Німецькі 
та  єврейські  погроми  махновців  – 
не  міф,  кажуть  історики.
Пік  припав  на  1919  рік,  коли  мах‐
новці повернулись з‐під Умані. Се‐
ла  палали,  німців  знищували,  в 
деяких випадках жінок  і дітей ми‐
лували,  в  деяких  –  ні.  Це  дуже 
важка тема. Чи були єврейські по‐
громи?  Так,  були  два  погроми.  Це 
Гірка, така була німецька колонія, і 
в  Умані  у  вересні  1919  року.  Мах‐
новці  розправились  із  багатьма 
євреями.
А  втім,  у  самому  Катеринославі 
(теперішньому  Дніпрі),  попри 
значну  частку  єврейського  насе‐
лення,  погромів  не  було.  У  дні‐
провському  музеї  не  приховують: 
заклад завдячує Махнові своїм по‐
рятунком. У період, коли махновці 
«гуляли» в місті, «батько» захистив 
музей  від  пограбувань,  видавши 
охоронну  записку.  Він  також 
виділив  10  тисяч  карбованців  «на 
усиление  развития»  музею  та  ор‐
дер  на  дрова  для  опалення.  У 
період  національно‐визвольних 
змагань  влада  в  Катеринославі 
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певності ані щодо точної дати йо‐
го  народження,  ані  щодо  справж‐
нього  прізвища.  Тим  більше,  що  й 
сам  Махно  спотворював  інфор‐
мацію  про  себе. 
    «У  спогадах  сам  Нестор  Махно 
пише,  що  народився  27  жовтня 
1889  року.  І  нікому  певний  час  не 
спадало  на  думку  перевірити  цю 
дату.  Насправді  він  народився  26 
жовтня  1888  року.  В  метричній 
книзі  Хрестовоздвиженської 
церкви  записана  саме  така  дата.  І 
ось  така  подвійність  щодо  Несто‐
ра Махна йде постійно. Із приводу 
прізвища:  відповідь  несподівана  – 
Міхненко. Три брати були записані 
під  прізвищем  «Махно».  Потім    в 
слідчій  денікінській  комісії  фігу‐
рує: Махно, Міхненко, Михненко.  І 
ви ж знаєте, що Махно проживав у 
Парижі  разом  із  дочкою  під 
прізвищем  Міхненко.  І  таких  мо‐
ментів  багато»,  –  зазначає  історик 
Тетяна  Цимлякова.
Суперечливими,  за  її  словами,  є  і 
дані  про  риси  його  характеру. 
Жорстокий  і  милосердний, 

кмітливий, простий, дуже працез‐
датний…
Тетяна  Цимлякова  переконана: 
він володів і неординарними здіб‐
ностями.  Спав  чотири  години  на 
добу.  Мав  важкий,  пронизливий 
погляд. Відомо також, що у нього 
була феноменальна пам’ять. Коли 
він  розпочав  писати  1923  року 
свої  «Записки»,  то  можемо  ро‐
зуміти, що все він добре пам’ятав.

Нестор Махно: 
бандит чи Робін Гуд ХХ століття? 

Нестор Махно (1888–1934), політичний та військовий діяч, командувач 
Революційної повстанської армії України, керівник селянського повстанського 

руху 1918–1921 років, відомий анархіст і тактик ведення партизанської війни. 
1919 рік  

Продовження на сторінці 16

Історичні постаті ХХ ст.
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змінювалась 22 рази, найбільше з‐
поміж  міст  України,  але  жодна, 
окрім  Махна,  не  переймалась 
проблемами музею, визнають до‐
слідники.
Ідеал махновщини ‐ вільна сільсь‐
ка  громада.  Відродження  Січі,  ко‐
ли  кожен  козак  обробляв  стільки 
землі,  скільки міг  і ніколи не пла‐
тив  податки,  був  готовий  зі 
зброєю  в  руках  захищати  рідну 
землю.

«Велика людина 
невисокого зросту»

Насправді Махно був геть невисо‐
кого  зросту,  каже  історик  Тетяна 
Цимлякова  –  приблизно  159–160 
сантиметрів.  За  це  й  отримав  од‐
не  зі  своїх  прізвиськ  –  «Ма‐
лий»  (ще  два  відомі  прізвиська  – 
«Скромний»  та  «Кривавий  упир»).
«В документах зазначалось 4,4 ар‐
шина.  Але  розмір  аршина  в  різні 
періоди  коливався,  тому  і  зріст  у 
Махна  був  «різний»,  –  зауважує 
історик.
До  130‐річчя  Нестора  Махна  у 
Дніпрі  також  відкрили  виставку 
документів,  присвячених  його 
особистості.  Це  й  книжки,  напи‐
сані  його  сучасниками  та  дослід‐
никами,  унікальні  світлини 
махновців,  прапор  одного  з  їхніх 

підрозділів, а також листи третьої 
дружини  Нестора  Махна  Галини 
Кузьменко,  передані  музейникам 
онуком брата Нестора Махна Кар‐
па. В одному з її листів із Джамбу‐
ла,  де  вона  жила  після  відбуття 
покарання  в  Дубровлазі,  йдеться 
про те, що в біографіях Махна ба‐
гато неточностей і перекручень. Із 
Джамбула  вона  писала  про  те, 
скільки  було  наклепів  на  Махна, 
неточностей,  які  допускали  біо‐
графи, бо тоді не було достатньої 
кількості  архівних  матеріалів.  За‐
раз матеріалів щодо Махна є бага‐
то,  але  з’являються  і  нові 
документи.
Дослідники  особистості  Махна 
дають  іронічну  пораду:  не  вірити 
нічому,  що  дотепер  написано  про 
легендарного  «батька».  За  їхніми 
словами, дві третини архівних до‐
кументів  щодо  нього  досі  не  до‐
сліджені,  й  попереду  ще  чимало 
несподіваного.  А  втім,  безсумнів‐
но, що Махно був однією з яскра‐
вих  постатей  свого  часу,  а 
очолюваний  ним  рух  справив  ве‐
ликий  вплив  на  перебіг  історич‐
них  подій.

Голова ЦК «Загальноосвітні 
та соціально‐гуманітарні 

дисципліни» ‐ 
Ольга Булєкова

Нестор Махно: 
бандит чи Робін Гуд ХХ століття? 

Історичні постаті ХХ ст.

Пам'ятник Нестору Махну на 
центральній площі Старобільська

Пам'ятна монета НБУ 
«Нестор Махно»

Дніпро. Будинок, у якому в 1919 році
 був штаб Н. Махна
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