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«Музична Франкіана» ‐ невербальне 
втілення вербального мистецтва 

  Талановитий  український  пись‐
менник,  поет  і  мислитель  другої 
пол. XІX – поч. XX ст. Іван Франко 
залишив значну спадщину й бага‐
то його творів лягли в основу різ‐
них  музичних  жанрів:  від 
маленьких  романсів  на  декілька 
сторінок,  до  оперних  і  симфоніч‐
них творів. У цьому списку можна 
нарахувати  більше  200  компо‐
зицій,  багато  з  яких  пролунали  у 
виконанні студентів та викладачів 
Сєвєродонецького  коледжу 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва  в  місті  Дрогобич,  ку‐
ди  в  рамках  проекту  «Мистецтво 
без меж» мандрували музиканти.
    Це  вже  не  перша  подорож  на 
Захід  України,  яка  відбулася  за 
підтримки  Луганської  та  Львівсь‐
кої  обласних  адміністрацій,  але 
чудові  дні,  проведені  на  батьків‐
щині  І.  Франка  хочеться  прожити 
ще  не  один  раз! 
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   Завдяки гостинності й підтрим‐
ці  колег  з Дрогобицького музич‐
ного  коледжу  імені 
В.Барвінського  та  історико‐
культурного  заповідника  «Нагує‐
вичі» кожен день був цікавіший за 
попередній. На делегацію з міста 
Сєвєродонецьк  чекали  концерти 
(до  110‐ї  річниці  від  дня  наро‐
дження  композитора А. Кос‐Ана‐
тольського),  творчі  зустрічі 
(майстер‐класи  Н.Пасічник,  Г.Са‐
ган),  студентська  конференція, 
візити  до  місць  культурної  спад‐
щини  Львівської  області  (церква 
святого Юра, музей Івана Франка, 
музей  історії  Тустані, Дрогобиць‐
кий  солевиварювальний  завод),  а 
також  відвідання  Львівського 
оперного  театру.  Студентська 
науково‐практична  конференція 
«Музична  палітра  Франкового 
слова»  відбулася  в  «Нагуєвичах», 
де  виступили  студенти  Сєвєро‐
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донецького  та Дрогобицького  ко‐
леджів. Дуже цікаві доповіді були 
оздоблені презентаціями, багатим 
ілюстративним матеріалом та жи‐
вим звучанням музичних творів на 
вірші  І.Франка.  Якість  наукових 
робіт показала велику спільну ро‐
боту  молодих  музикантів  (Ю.Си‐
зоненко  В.Князь,  М.Зінченко, 
І.Дахно, О.Сизоненко, Н.Ромашин, 
О.Романчук, Л.Павлишак) та їх до‐
свідчених  педагогів,  серед  яких 
О.Рудавська,  Н.Сінченко,  А.Ми‐
хайлова,  Н.Пасічник,  Г.Погорєла 
та  Л.Скрипнік.
     «Це неймовірно!»,  ‐ весь час лу‐
нало вголос та в думках учасників 
«Музичної  Франкіани»  в  рамках 

«Музична Франкіана» ‐ невербальне втілення 
вербального мистецтва 

http://sevmuz.lg.ua№3 (9) •  30 грудня 2019 ART‐мозаїка

спільного проекту мистецьких об‐
мінів  Луганщини  та  Львівщини. 
Насправді,  культурний  обмін 
вдався  на  200%,  а  єднанню  нашої 
країни  в  цьому  році  сприяло 
Франкове  слово  та  його  музичне 
втілення.  Ми  пишаємося  нашими 
талановитими  студентами  й  ви‐
кладачами,  бо  делегація  із 
Сєвєродонецького  коледжу 
культури  і  мистецтв  створила 
неймовірно‐зворушливу  виставу 
про життя  та  любов  видатної  по‐
статі  українського  мистецтва  –  І. 
Франка. 
        «Тричі мені  являлася  любов…». 
Таку  назву  мала  музично‐літера‐
турна  композиція  про  історію  ко‐
хання  письменника,  яка  може 
бути стисло висловлена в наступ‐
них  рядках  з  вірша  Третього 
жмутку  збірки  І.  Франка  «Зів’яле 
листя»:
З зітхання й мрій уткана…
Явилась друга – гордая княгиня,
Бліда, мов місяць, тиха та сумна,
Таємна й недоступна, мов святи‐
ня…
Явилась третя – женщина, чи звір?
Глядиш на неї – і очам приємно,
Впивається  її  красою  зір...
  Вистава  народилася  завдяки 
плідній  співпраці  заслуженого 
працівника  культури  України 
Н.Пасічник, яка взяла на себе роль 
концертмейстера  і  сорежисера  та 
Г.Саган  ‐  викладача  української 

мови  і  літератури,  якою  був  роз‐
роблений  сценарій.  Була  здійсне‐
на  кропітка  робота  над 
режисурою  і  постановкою  компо‐
зиції  у  виконанні  студентів 
Сєвєродонецького  коледжу 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва  (С.Папушой,  І.Дахно, 
О.Сизоненко,  К.Палагутіна, 
К.Шевцова,  І.Манчук,  А.Скнаріна, 
Д.Бикова,  М.Зубішин,  Є.Хода‐
ковська,  Л.Двохіменна,  В.Мале‐
тич,  В.Зубко,  А.Подзюбанчук, 
М.Зінченко).  Студенти‐музиканти 
виявили  неймовірний  артистизм 
та  з  натхненням  і  драматизмом 
розповіли про долю  генія  світової 
культури.  Завершальний  музич‐
ний  номер  вистави  «Три  троянди» 
був  спеціально  написаний 
Н.Пасічник  та  Н.Кулаковою  для 
цієї  події,  а  ноти  вони  з  радістю 
презентували  капелі  бандуристів 
та хору Дрогобицького музичного 
коледжу  ім. Василя Барвінського. 
   26 листопада музично‐поетична 
композиція  блискуче  пролунала  в 
Державному  історико‐культурно‐
му  заповіднику  «Нагуєвичі»,  а  27 
листопада  в  Дрогобицькому  му‐
зичному  коледжі  ім.  Василя 
Барвінського,  де  глядачі  гідно 
оцінили  задум авторів  та  творчий 
результат усіх учасників. Дуже дя‐
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Завідувач кабінету‐музею Сергія 
Прокоф'єва, викладач ЦК «Теорія 

музики» – учасник проекту «Музична 
Франкіана» Анастасія Михайлова

    Ми  приїхали  до  Львова  30  ли‐
стопада.    Наша  велика  група 
розділилась  на  декілька  малень‐
ких  підгруп  і  ми  розпочали  нашу 
подорож.  Група,  в  якій  була  я, 
складалась  з  декількох  чоловік,  її 
очолювали Ганна Володимирівна  і 
Анастасія Олегівна. Ми  гуляли  по 
головній  вулиці  Львова,  куштува‐
ли львівські круасани і дивувались 
неймовірній  архітектурі. 
    Через  деякий  час  ми  усі  разом 
поїхали  на  екскурсію.  Відвідали 
Личаківське  кладовище,  Високий 
замок та церкву Святого Юра. Ек‐
скурсія була надзвичайно цікавою. 
Нашу подорож по цьому місту за‐
вершувало  відвідування  Львівсь‐
кого  національного  театру  опери 
та балету. Ми потрапили на оперу 
"Дон Жуан" В.Моцарта. Багато ко‐
му сподобалось, адже це було су‐
часно.  Яскраві  вокалісти  змогли 
передати  образи  своїх  героїв. 
    Ввечері  ми  пішли  до  кінотеатру 
на  2  різних  фільми  та  гарно  про‐
вели там час. Львів  ‐ надзвичайне 
місто  з  цікавою  історією  та  без‐
ліччю  легенд,  куди  хочеться  по‐
трапити  ще  не  один  раз. 

Студентка IV курсу ‐
 Олександра Сизоненко 

Студент ІІ курсу – 
Всеволод Князь 

    Однією  з  наших  автобусних  зу‐
пинок  у  Львові  став  музей‐за‐
повідник,  меморіальне 
кладовище  «Личаківський  цвин‐
тар»,  один  із  найстаріших  іс‐
нуючих  комунальних  цвинтарів 
Європи. Відкрився у 1786 р.  і досі 
є діючим. На 86 полях площею 42 
га  тут  розміщені  понад  300  тис. 
поховань, на могилах встановлено 
близько  500  скульптур  та 
рельєфів.
    Будучи  не  перший  раз  у  Львові 
та конкретно у цьому місці, я все‐
одно  не  перестаю дивуватись  йо‐
го  красі,  масштабу  та 
незрозумілій  атмосфері,  яка  на‐
справді перехоплює подих. Попри 
брак  часу  ми  не  встигли  роз‐
гледіти більшість пам'ятників,  але 
про  одні  з  найвідоміших  мо‐
гил(Ольга  Крушельницька,  Стані‐
слав  Людкевич,  Віктор  Чукарін, 
Іван Франко, Микола Колесса, Во‐
лодимир  Івасюк)  екскурсовод  все 
ж таки цікаво і детально розповів.
Оглянути  все  кладовище  немож‐
ливо  навіть  за  кілька  годин, 
напевно  на  прогулянку  можна 
витратити  цілий  день.  Особисто 
мені  хочеться  повертатись  туди 
знову  і  знову.
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куємо  всім,  хто  сприяв  вдалому 
втіленню  культурного  проекту: 
начальнику  управління  культури, 
національностей  та  релігій  Лу‐
ганської  обласної  державної 
адміністрації  А.Адамчук  і  дирек‐
тору  Департаменту  з  питань 
культури,  національностей  та 
релігій  Львівської  обласної  дер‐
жавної  адміністрації  М.Туркало, 
керівництву  Дрогобицького  му‐
зичного  коледжу  імені  В.  Барвін‐
ського  Ю.Чумаку  та  М.Фендаку, 
директору  історико‐культурного 
заповідника «Нагуєвичі» Б.Лазора‐
ку,  директору  Сєвєродонецького 
коледжу  культури  і  мистецтв 
імені Сергія Прокоф’єва М.Яворсь‐
кій. 
      І. Франко вважав, що «літерату‐
ра кожного народу – це найкраще 
дзеркало  його  життя».  Ми  стали 
свідками  чарівної  події,  коли 
літературні  надбання  стають  сти‐
мулом для невербального, музич‐
ного  втілення  змісту  та  краси 
поетичної  творчості.  В  результаті 
народилося  щось  неймовірне  і 
щире,  об’єднане  любов’ю  до 
країни,  історії, культурної спадщи‐
ни  на  ім’я  «Музична  Франкіана». 

«Музична Франкіана» ‐ невербальне втілення 
вербального мистецтва 

Музична Франкіана. Незабутні враження



 Мистецтво без меж

Поезія Франка об'єднує

    «Мистецтво  без  меж»  –  так  зву‐
чить чудовий проект, метою якого є 
подолання  кордонів  між  Сходом  та 
Заходом,  створення  спільного  твор‐
чого  середовища  заради  єднання  й 
збагачення  культур  Луганської  і 
Львівської  областей.  Відчути  себе 
справжніми  нащадками  України‐
неньки  вже  третій  рік  поспіль  нам 
допомагає  мистецтво.
  В цьому році проект має поетичну 
назву  «Музична  Франкіана»,  а  ідею 
ініціював  кандидат  історичних наук, 
директор  історико‐культурного  за‐
повідника  «Нагуєвичі»  Богдан  Лазо‐
рак,  що  дало  змогу  ближче 
познайомитись  із  життям  та  твор‐
чістю  видатного  письменника  І. 
Франка.  Разом  із  директором  Дро‐
гобицького  музичного  коледжу 
імені  Василя  Барвінського  Юрієм 
Чумаком вони привітали викладачів 
і  студентів  Сєвєродонецького  коле‐
джу  культури  і  мистецтв  імені  Сер‐
гія  Прокоф’єва,  а  також  гостей 
музичних  заходів  та  передали  мо‐
лоді  дубки  від  Нагуєвицького  ліс‐
ництва,  які  носитимуть  ім’я  «Дух, 
Наука,  Думка,  Воля»  і  стануть  сим‐
волами  Франкової  України. 
   В цьому році проект стартував 14 
листопада, коли студенти та викла‐
дачі  Дрогобицького  музичного  ко‐
леджу  імені  Василя  Барвінського 
приїхали  в  Сєвєродонецьк.  В  пер‐
ший  день  «Музичної  Франкіани»  на 
Сході  України  відбувся  концерт  у 
Лисичанському педагогічному коле‐
джі ЛНУ  імені  Т. Шевченка,  де  сту‐
денти  й  викладачі  Дрогобицького 
музичного  коледжу  імені  Василя 
Барвінського  представили  свою му‐
зично‐літературну  композицію,  яка 
дуже сподобалася студентам різних 
спеціальностей  та  стимулювала  ін‐
терес  до  творчості  І.Франка  і  її  му‐

зичного втілення. Директор закладу 
Галина  Мінєнко  подякувала  музи‐
кантам за чарівний концерт Франко‐
вого  слова  у  музиці  й  підкреслила 
важливість  співпраці  Луганської  та 
Львівської  областей.
        Дуже  цікавою  та  насиченою  на 
творчі пригоди була п’ятниця – дру‐
гий  день  проекту  «Музична 
Франкіана».  З  ранку  почалися  репе‐
тиції музикантів зі Львівщини до го‐
ловного  концерту  та  конкурсу 
«MusArt‐країна»  (16.11.19)  в  стінах 
Сєвєродонецького  коледжу,  які 
плавно  переросли  в  екскурсію  по 
навчальному  закладу,  кульмінацією 
якої  стало  відвідання  кабінету‐му‐
зею  Сергія  Прокоф’єва.  Згодом  сту‐
денти  теоретичного  відділу 
Дрогобицького  музичного  коледжу 
(Оксана  Романчук,  Наталя  Романи‐
шин,  Лілія  Павлишак)  та  викладач 
теорії  музики  (Оксана  Рудавська) 
прочитали  цікаві  доповіді  про 
композиторів Західної України, лем‐
ківське  мистецтво  й  структурні 
особливості  літературної  та  музич‐
ної  мови. 
       На концерті в Сєвєродонецькому 
коледжі  культури  і  мистецтв  імені 
Сергія  Прокоф’єва  пролунало  дуже 
багато поезій  І. Франка в обрамлен‐
ні  прекрасної  музики,  серед  якої 
твори  М.Скорика,  А.Кос‐Анатольсь‐
кого,  О.Саратського,  Л.Левітової, 
О.Сокола,  О.Герасименко,  Т.Яро‐
шенко та  ін. Проникливим виконан‐
ням  пісні  «Червона  калино,  чого  в 
лузі  гнешся»  Л.Левітової  підкорила 
сєвєродонецьку  публіку  вокалістка 
Роксолана  Кузик.  Гаряче  слухачі 
сприймали  «Елегію»  М.Скорика  у 
виконанні Богдана Меличина. Обом 
солістам  акомпанувала  концерт‐
мейстер  Юлія  Олач.
        Особливу  увагу  слід  приділити 
неперевершеному  тріо  бандуристів 
у  складі  Марти  Павлишин,  Вікторії 
Малішевської, Анастасії  Тимощенко, 
які  виконали  майже  половину  кон‐
цертних  номерів  музично‐літера‐
турної  композиції.  Приємним 
подарунком  музичного  свята  стало 
спільне  виконання  інструментальної 

інтерпретації  солоспіву  А.  Кос‐Ана‐
тольського «Ой ти, дівчино, з  горіха 
зерня» на вірш І. Франка збірним ан‐
самблем  скрипалів  обох  коледжів. 
Під  пружні  ритми  запальної  п’єси 
«Джаз  в  Карпатах»  О.  Саратського 
велика  зала  Сєвєродонецького  ко‐
леджу  культури  і  мистецтв  імені 
Сергія Прокоф’єва майже «танцюва‐
ла» разом із дрогобицькими скрипа‐
лями  під  акомпанемент  студентки 
фортепіанного  відділу  Соломії 
П’єцух. 
       Дуже щиро подякувала друзям з 
міста Дрогобич за плідну співпрацю 
начальник  Управління  культури, 
національностей  та  релігій  Аліна 
Адамчук.  Директор  Сєвєродонець‐
кого коледжу, заслужений діяч мис‐
тецтв України Марина Яворська, яка 
в  концерті  виступила також як кон‐
цертмейстер,  розповіла  про  історію 
проекту  «Мистецтво  без  меж»,  під 
егідою  якого  проходить  «Музична 
Франкіана»  в  цьому  році.  Були  вру‐
чені  подяки всім  гостям  зі Львівщи‐
ни,  що  подарували  незабутні 
хвилини  омузиченої Франкової  пое‐
тики.
       Перегорнувши ще одну  сторінку 
культурного  проекту  «Мистецтво 
без меж»,  з  новими  силами  та  ней‐
мовірним завзяттям чекаємо на про‐
довження  співпраці.  Проект 
мистецьких обмінів «Змінимо країну 
разом» в дії показує дуже плідні ре‐
зультати  та  вже  три  роки  поспіль 
об’єднує в широкому колі творчості 
Схід  і  Захід,  що  допомагає  україн‐
цям  здолати  кордони  й  штучні 
бар’єри.  Тому  сміливо  можна  гово‐
рити:  «Мистецтво  долає  межі!».
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Завідувач кабінету‐музею Сергія 
Прокоф'єва, викладач ЦК «Теорія 
музики» – Анастасія Михайлова



Українське музикознавство, музична педагогіка і 
виконавство у загальноєвропейському контексті 

 Всеукраїнська науково‐практична конференція у рідному коледжі 

вих  та  культурних  досягнень  у 
сфері світової і, зокрема, українсь‐
кої  музики  минулого  та  сучас‐
ності. 
      Завданнями  Конференції  стало 
виявлення  нових  ідей,  перспек‐
тивних музикознавчих робіт,  а  та‐
кож  підтримка  фахівців,  які 
сприяють  зростанню  наукового 
потенціалу;  підвищення  мотивації 
фахівців  до  науково‐дослідниць‐
кої  і  методичної  роботи;  популя‐
ризація  науково‐практичної 
конференції  як  прогресивної  фор‐
ми  розвитку  наукового  співробіт‐
ництва  на  рівні  навчальних 
закладів  міста,  області,  країни.
     Пленарне засідання, що відкри‐
ло  конференцію,  розпочалося 
привітальними  словами  директо‐
ра  ОКЗ  «Сєвєродонецький  ко‐
ледж  культури  і  мистецтв  імені 
Сергія  Прокоф’єва»,  заслуженого 
діяча  мистецтв  України  Марини 
Яворської  і  голови ЦК  «Теорія му‐
зики»,  кандидата  мистецтвознав‐
ства  Людмили  Скрипнік.  В 
конференції  взяли  участь  викла‐
дачі  музичних  навчальних  за‐
кладів  з  восьми  областей  України 
– Луганської, Харківської, Донець‐
кої,  Київської,  Львівської,  Хмель‐
ницької,  Полтавської  і 
Дніпропетровської.  Робота  відбу‐
валася  одночасно  на  двох  секціях 

–  «Теоретичні  аспекти досліджен‐
ня  музичної  культури»  і  «Пробле‐
ми  музичного  виховання  і 
виконавського мистецтва». В рам‐
ках  конференції  відбулися  висту‐
пи  з  доповідями  почесних  гостей 
конференції,  викладачів  Харківсь‐
кого  коледжу мистецтв. На  секції 
«Теоретичні  аспекти  дослідження 
музичної  культури»  голова  ЦК 
«Музично‐теоретичних  дисциплін 
та  фортепіано»  Харківського  ви‐
щого  коледжу  мистецтв  Поліна 
Рудь  підняла  питання  розвитку 
жанру моноопери. Голова ЦК «На‐
родні  інструменти» Світлана Ніко‐
ленко  виступила  на  секції 
«Проблеми музичного виховання  і 
виконавського  мистецтва»  з  до‐
повіддю  про  основні  проблеми 
виконавства поліфонічних творів у 
класі  бандури.
  Конференція  відбулась  на  висо‐
кому  науковому  рівні.  Представ‐
лені  повідомлення  мали  досить 
різноманітну  тематику  і  торкали‐
ся  питань  теорії  та  історії  україн‐
ського  музичного  мистецтва, 
психології  і  педагогіки,  проблем 
розвитку  музичних  жанрів  та  ви‐
конавства.  Така  різноманітність 
свідчить  про  глибоку  зацікав‐
леність  історією  і  теорією  україн‐
ського  та  світового  музичного 
мистецтва. 

  30  листопада  2019  року  на  базі 
ОКЗ  «Сєвєродонецький  коледж 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва» вдруге відбулася Все‐
українська  науково‐практична 
конференція  «Українське  музи‐
кознавство,  музична  педагогіка  і 
виконавство у  загальноєвропейсь‐
кому  контексті»,  у  якій  взяли 
участь  48  викладачів  музичних 
навчальних  закладів  з  восьми  об‐
ластей  України,  як  доповідачі.  За‐
гальна  кількість  учасників 
конференції  –  понад  170  осіб.
  У  сучасних  умовах  суттєво 
змінюється  роль  викладача,  який 
повинен  не  лише  дати  учням 
знання  та  розвинути  вміння  і  на‐
вички,  а  й  самовдосконалюватися 
і  прагнути  самореалізації.  Одним 
з  напрямків  роботи  музичних  на‐
вчальних  закладів,  який  сприяє 
формуванню  якісної  освіти,  є  нау‐
ково‐дослідницька  робота  викла‐
дачів,  результати  якої  і  були 
представлені  на  конференції. 
   Метою конференції було розши‐
рення  творчих  контактів  та  ро‐
звитку  наукового  інформаційного 
обміну  у  різних  галузях  музи‐
кознавства  між  викладачами  на‐
вчальних  закладів  культури  і 
мистецтв  з  різних  областей 
України, а також збереження, при‐
множення  і  популяризація  науко‐
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Голова ЦК «Теорія музики», кандидат 
мистецтвознавства  ‐ 

Людмила Скрипнік



Фестивальна  палітра: українські  фестивалі  академічної  
музики

ТОП найгарячіших фестів України

    Провідні  вітчизняні  фестивалі, 
що  мають  статус  міжнародних  і   
репрезентують  себе  як  головні  й 
«просунуті» арт‐акції, щорічно від‐
буваються  у    великих  містах 
країни:  в  столиці  –  «Київ  Мюзік 
Фест»,  «Музичні  прем'єри  сезо‐
ну»,    форум  «Музика    моло‐
дих»  (раз  на два  роки),  у Львові  – 
«Контрасти»,  Одесі  –  «Два  дні  й 
дві  ночі  нової  музики»,  Харкові  – 
«Харківські  асамблеї»    тощо.  Усі 
вони    мають  доволі  поважний 
«вік»,  що  доводить  їхню  життєз‐
датність  і    значущість.
«Київ  Мюзік  Фест»  ‐  один    із 
найстаріших  і найавторитетніших   
фестивалів,  який відбувався вже у 
двадцять  третій  раз.  Цей  осінній 
марафон  став  своєрідною  візитів‐
кою  столиці  зокрема  й  України  в 
цілому.  Засновником  фестивалю 
був  І.Карабиць,  який  за  13  років 
керівництва  підняв  фестиваль  на 
високий міжнародний рівень.  Ідея 
фестивалю  з'явилася  у  Івана  Фе‐
доровича  ще  до  1989  року. 

Він  мріяв,  щоб  про  Україну  знав 
увесь  світ.  Головна  концепція  фе‐
стивалю  –  українська    тема    у   
світовій    культурі;  українська    му‐
зика    та    світ.  Карабиць    за    свій   
рахунок  почав  їздити  по  різним  
країнам,  щоб  зібрати  українські  
сили  –  митців    з    усього    світу. 
Композитор   довго   шукав   назву   
для   фестивалю. Головною   вимо‐

гою  було   зберегти   у   назві   міс‐
це    проведення – Київ,    а    також   
був    вказаний    вид    мистецтва  – 
музика.  Ось    так    і    народилися   
три    символи    майбутнього    фе‐
стивалю  ‐  «Київ    Мюзік    Фест». 
Спочатку  творча  команда  керів‐
ників    фестивалю    була    малень‐
ка,    але    дуже    яскрава.    Вірко   
Балей ‐  американський  компози‐
тор‐авангардист,    давав    відкриті   
лекції   та   показував   найцікавіші   
твори,    сам    диригував    та    грав. 
Велику  допомогу  відчутно  було  
з   боку   Володимира   Симоненка. 
В    історію   музики   він     увійшов,   
як    джазмен,    хоча    музикантом   
він    не    був.  Володимир    очолю‐
вав   центр   музичної    інформації,   
головною   функцією    якого   була   
пропаганда    української    твор‐
чості.  Роботу  прес‐секретаря  ви‐
конувала    Галина    Степанченко. 
Вона    збирала    усю    інформацію   
по    фестивалю.
Перші   фести    дали   можливість   
відчути  свіжий  подих нової музи‐
ки.  І    коли    стали    приїжджати   
українці    з    Канади,    Америки,   
Франції,   Германії,   Австрії,   Англії   
та    показувати    свої    твори  ‐  це   
було    грандіозно.
У   фестивалю   був   свій    гімн   та   
знамено.  Форум  відкривали  зав‐
жди емблемою та  звучали позив‐
ні П’ятої  симфонії Лятошинського, 
якого  Карабиць  вважав  одним  з 
найграндіозніших  композиторів 
ХХст.

 За останні роки  в  рамках  фести‐
валю  відбулася  велика  кількість  
творчих    акцій,    серед    яких   
виділяються п’ять  концертів    сим‐
фонічної    музики,  спектакль  «Та‐
рас    Бульба»  з  музикою   
С.Турнєєва до 200‐річчя  М.Гоголя, 
прем'єра    вокально –  симфонічної 
«Балади про  Дніпро» М. Скорика.  
Яскравою    подією    стало    вико‐
нання    твору   для    хору    та    сим‐
фонічного  оркестру  на  канонічні  
духовні    тексти  Є.Станковича 
тощо.  Відбулися    цікаві    виступи   
вітчизняних та    зарубіжних    вико‐
навців    світового    рівня:  О.  Копе‐
люка, О.Міщенко, О.Вауліна (Росія 
–  Данія),  С.Гандилян  (Росія),  Ж.‐
Л.Дарбеле  (Швейцарія)  та  інші. 
Ще  одна  непересічна  фестиваль‐
на подія ‐ презентація   реанімова‐
них    вітчизняних    журналів 
«Музика»,  «Український    театр»  і 
«Театрально‐концертний    Київ».
Ще  один  київський  міжнародний 
музичний  фестиваль  –  «Музичні 
Прем'єри  сезону»  ‐  заснований 
Міністерством  культури  України 
та  Київською  організацією  Націо‐
нальної  спілки  композиторів 
України  1  грудня  1988  р.,  прово‐
диться  щорічно,  починаючи  з 
1989  року,  наприкінці  березня  — 
початку квітня. Ініціатор та музич‐
ний  директор  фестивалю  — 
український  композитор  І.Щерба‐
ков.  На  фестивалі  традиційно 
представлена  симфонічна,  камер‐
на,  хорова, оперна музика у  вико‐
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нанні  найкращих  українських  та 
зарубіжних колективів та солістів, 
широко відомих у світі. Фестиваль 
є  членом  однієї  з  найвідоміших 
світових асоціацій музичних та те‐
атральних  фестивалів  — 
Interna onal  Society  for  Performing 
Arts  (ISPA).  Програму  фестиваля 
складають  переважно  прем'єри 
творів  українських  композиторів. 
В рамках фестивалю також прохо‐
дять:  наукові  конференції; 
майстер‐класи  композиторів  і  ви‐
конавців;  презентації  нових  дру‐
кованих  видань,  компакт‐дисків, 
відео  та  аудіо  записів  нових 
творів;творчі зустрічі з видатними 
діячами  мистецтва.
.Серед    фестивалів    академічної   
музики    яскраво    вирізняється   
одеський    форум  «Два  дні  й  дві 
ночі  нової  музики».  Неординар‐
ний  формат  акції (два  дванадця‐
ти‐п’ятнадцятигодинних   
музичних    марафонських 
«забіги»),    креативний    підхід   
керівників,  величезна  карта  між‐

народних  виконавців,  різноманіт‐
ні   течії   електронної,   комп'ютер‐
ної    й    акустичної    музики  –  ось   
чим    вирізняється    цей    мистець‐
кий    захід.  Суттєва    риса    цього   
фестивалю  ‐    суворий  відбір    ви‐
конуваного. Звучить  тільки  нова  
музика,  хоча  почесне  місце  зав‐
жди  відводиться  і,  так  би  мови‐
ти,    класиці    жанру  ‐  творінням   
Арнольда  Шенберга,  Штокгаузе‐
на,    Крама,  Глобокара,    Беріо    та   
іншим. Свої « свіжі»     опуси    готу‐
ють  до  демонстрації  й  українсь‐
кі    композитори.
На  «капітановому    містку»  ‐  про‐
фесор    Одеської    національної   
музичної    академії  ім.Нежданової, 
композитор  Кармелла  Цепколен‐
ко  та    професор    класу    перкусії   

міста Лугано (Швейцарія) Б.Вульф. 
Кармелла   Цепколенко  ‐  авторка   
близько  семидесяти    творів    се‐
ред    яких    є    дві    опери,    низка   
перфомансів,    камерні    та    сим‐
фонічні    твори,    а    також    твори   
електронної    музики.  Стилістич‐
но   композиторка   ще   у   1980‐ті   
наблизилася  до  вільної  атональ‐
ності    та    розпочала    індивіду‐
алізацію  музичної    форми    на   
основі   сценарної   композиції. Фе‐
стиваль   проводиться   щороку   в   

квітні(з  1995  р)    та    триває    з   
16:00    п'ятниці    до    4:00    суботи   
та    з  16:00    суботи    до    4:00   
неділі.  Мистецька    подія    може 
розглядатися   як   цілісний   синте‐
тичний    твір    нового    мистецтва   
виконавського    та    мультимедій‐
ного.
Концепція   фестивалю ‐ звучання   
нової    музики    у    режимі    нон‐
стоп,    поділенної    на    десять‐два‐
надцять    приблизно    годинних. 
Перфоманси,    інсталяції,    дійства   
експериментального    та    інстру‐
ментального    театрів,    мульти‐
медійні  проекти  тощо.
Вершинами    окреслилися    у    фе‐
стивальній   програмі    твори   мет‐
рів  Андре  Жоліве,  Тору  Такеміцу, 
Євгена  Станковича,  П'єра  Булєза   
тощо.  Беззаперечними  лідерами   
серед  зарубіжних  виконавців  бу‐
ли      Роберт    Моріс    Айткен,  Га‐
брієлла    Брунер,  подружжя 
Артерів.  Неабияку    фортепіанну   
техніку    показали    українські     
піаністи   Євген  Громов  та   Олек‐
сандр    Козаренко.
Величезний  успіх  фестивалю  за‐
свідчений  тисячами  відвідувачів,  
зростом  міжнародного  авторите‐
ту,  появою фестивалів‐ «дітей» та  
«онуків».
Важлива    ознака    будь‐якого 
справжнього  фестивалю  ‐ це  по‐
лемічне    й    палке    обговорення,   
обмін    думками,    виплеск    вер‐
бальної    енергії,    навіть    провока‐
тивних    суджень.  Незважаючи     
на   деякі   недоліки   та   труднощі   
з   фінансуванням,    українські   фе‐
стивалі    є  прекрасною    мож‐
ливістю    ознайомитися    з   
творчими    пошуками    сучасних   
як  українських , так  й  іноземних  
авторів.
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Фестивальна  палітра: українські  фестивалі  академічної  
музики

ТОП найгарячіших фестів України

Голова ЦК «Теорія музики», кандидат 
мистецтвознавства  ‐ 

Людмила Скрипнік



Видатні митці

Викладач ЦК «Теорія музики» ‐ 
Олексій Антонов

Антон  Веберн,  австрійський 
композитор,  диригент  і  педагог 
народився  3  грудня  1883року  у 
Відні. Він походив із старовинного 
дворянського  роду  ‐    був  сином 
гірського  інженера Карла фон Ве‐
берна,  що  служив  чиновником  у 
міністерстві  сільського  господар‐
ства.  Мати  Веберна  Амалія  ціка‐
вилася  мистецтвом  і  була 
піаністкою‐аматоркою.  Антон  на‐
вчався  в  гімназії  у  Відні,  а  з  деся‐
тирічного  віку  ‐  в  Клагенфурті.  В 
цей  час  він  почав  навчатися  му‐
зиці,  освоюючи  фортепіано  і  віо‐
лончель, його учителем був Едвін 
Комауер. Закінчивши гімназію, Ве‐
берн  вчився  як  музикознавець  у 
Віденському  університеті  під 
керівництвом  м.  Адлера.  Проте 
свою кар'єру він почав не як вико‐
навець  або  композитор,  а  як  тео‐
ретик‐музикознавець  (можливо, 
саме  тому  для  його  музики  зго‐
дом  була  характерна  строга 
раціональність).  Темою  його  док‐
торської  дисертації  стала  твор‐
чість  Хенріка  Ізака  ‐ 
фламандського  композитора  XVI 
століття. 
Закінчивши освіту, Веберн працю‐
вав  диригентом  оркестру  і  хор‐
мейстером  в  опереті.  Атмосфера 
легкої  музики  викликала  в  моло‐
дому  композиторові  непримирен‐

ну ненависть до банальності, роз‐
рахунку  на  успіх  у  публіки. 
Працюючи як симфонічний і опер‐
ний  диригент,  Веберн  створює 
ряд  своїх  значних  творів  ‐  5  п'єс 
ор.  5  для  струнного  квартету 
(1909),  6  оркестрових  п'єс  ор.  6 
(1909),  6  багателей  для  квартету 
ор.  9  (1911‐13),  5  п'єс  для  орке‐
стру ор. 10  (1913)  ‐  "музику сфер, 
що  йде  з  самих  глибин  душі",  як 
відгукнувся  пізніше  один  з  кри‐
тиків;  багато  вокальної  музики  (в 
т.ч.  пісні  для  голосу  з  оркестром 
ор. 13). У 1913 р. Веберн написав 
маленьку  оркестрову  п'єсу,  засто‐
сувавши  серійно‐додекафонну 
техніку.
У  1922‐34  рр.  Веберн  ‐  диригент 
концертів  (для  Віденських  робіт‐
ників  ,  а  також Робочої  співацької 
громадськості).  Програми  цих 
концертів,  що  ставили  метою  за‐
лучення  робітників  до  високого 
музичного  мистецтва,  включали 
твори  Людвіга  ван  Бетховена, 
Франца Шуберта,  Іоганнеса Брам‐
са,  Гуго  Вольфа,  Густава  Малера, 
Арнольда Шенберга, а також хори 
Ханса  Ейслера.
Веберн‐педагог  навчав  (головним 
чином  приватних  учнів)  диригу‐
ванню,  поліфонії,  гармонії,  прак‐
тичній  композиції.  У  числі  його 
учнів ‐композитори і музикознавці 
К.  А.  Хартмал,  X.  Е.  Апостель,  Е. 
Ратц, В. Райх, X. Сирл, Ф.  Гершко‐
вич.
У  1932  і  1933  рр.  Веберн  прочи‐
тав в одному віденському приват‐
ному  будинку  2  цикли  лекцій  на 
тему  "Шлях до нової музики". Під 
новою  музикою  лектор  мав  на 
увазі  додекафонію  нововіденської 
школи і аналізував те, що веде до 
неї на історичних шляхах еволюції 
музики. 
Прихід  Гітлера  до  влади  і  "ан‐
шлюс"  Австрії  (1938)  зробили  по‐
ложення  Веберна  тяжким, 
трагічним. Він вже не мав можли‐
вості обіймати яку‐небудь посаду, 
у  нього  майже  не  було  учнів.

Центр  світогляду  Веберна  ‐  ідея 
гуманізму,  відстоювання  ідеалів 
світла,  розуму,  культури.  У  обста‐
новці  жорстокої  соціальної  кризи 
композитор  проявляє  неприйнят‐
тя  негативних  сторін  буржуазної 
дійсності, що оточує його,  згодом 
займає  недвозначно  антифашист‐
ську  позицію:  "Які  величезні  руй‐
нування  несе  з  собою  цей  похід 
проти культури"!  ‐  вигукував  він  в 
одній  з лекцій 1933 р. Веберн‐ху‐
дожник  ‐  непримиренний  ворог 
банальності,  вульгарності  в  мис‐
тецтві.
У останніх творах Веберна ‐ квар‐
теті  ор.  28  (1936‐38),  Варіаціях 
для оркестру ор. 30 (1940), Другій 
кантаті ор. 31 (1943) ‐ можна уло‐
вити  тінь  самотності  і  духовної 
ізоляції  автора,  але  немає  ніяких 
ознак  компромісу  або  хоч  би  ко‐
ливання.
У  1911  році  Антон  Веберн  одру‐
жився  на  своїй  двоюрідній  сестрі, 
Вільгельміні  Мертл,  дочці  сестри 
його  матері.  Проте  шлюб  був 
розірваний  в  1915  році,  тому  що 
союз між кузенами був  забороне‐
ний  Римсько‐католицькою 
церквою.  У  пари  було  четверо 
дітей,  три  дочки  і  син.  У  лютому 
1945  року  син  композитора  був 
убитий  ‐  потяг,  в  якому  він  їхав, 
розбомбили.  Пізніше  в  тому  ж 
році Веберн  і  його дружина  втек‐
ли  до  в  Міттерзіллю  біля  Зальц‐
бурга. Дочки  і онуки композитора 
вже  знаходилися  там.  Увечері  15 
вересня  1945  року,  за  п'ятдесят 
хвилин до того, як комендантська 
година  повинна  була  набути  чин‐
ності, Веберн вийшов  зі  свого до‐
му  в  Міттерзіллі,  щоб  викурити 
сигару. Коли він  вийшов, його по‐
милково  застрелив  солдат  армії 
союзників.  Після  смерті  компози‐
тора  його  роботи  стали  набирати 
популярності.  З  початку  1950‐х 
років  творчість Веберна  сприйма‐
ли  як  яскравий  приклад  сучасної 
музики.
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Антон Веберн ‐ яскравий представник нововіденської 
композиторської школи



Через борьбу 
                        к победе

Юний критик. Портретна замальовка 

Бетховен, 
«Страдалец, 
нищий,  не‐
мощный, 
одинокий, 
живое  во‐
площение 
горя,  он,  ко‐
торому  мир 
отказывает 
в  радостях, 
сам  творит  Радость,  дабы  пода‐
рить ее миру. Он кует ее из свое‐
го  страдания,  как  сказал  он  сам 
этими  гордыми словами,  которые 
передают  суть  его  жизни  и  яв‐
ляются  девизом  каждой  героиче‐
ской  души:  «Радость  через 
Страдание»,  так  отзывался  о  ве‐
ликом  гении,  композиторе,  тво‐
рившем  на  рубеже  венского 
классицизма и романтизма, фран‐
цузский писатель – Ромен Роллан, 
в  книге  "Жизнь  Бетховена".
С  ранних  лет  появилось  музы‐
кальное  дарование  Бетховена,  и 
хоть  отцу  не  удалось  воспитать 
второго Моцарта,  вклад  компози‐
тора  в  историю  музыки  остаётся 
не  менее  важным.  Первое  пуб‐
личное выступление юного музы‐
канта  состоялось  26  марта  1777 
года,  когда  композитору  было 
всего  лишь  7  лет. Интересно,  что 
так же 26 марта, только 1827 года 

композитора 
не  стало…
В 12 лет были 
напечатаны 
первые  пьесы 
композитора. 
После  встре‐
чи  с  Мо‐
цартом  он 

получил  положительную  оценку 
известного  композитора  за  свои 
импровизации.  Также  Бетховен 
брал  уроки  у  Гайдна,  который 
считал  его  музыку  мрачной  и 
странной.  Педагог  и  органист 
Альбрехтсберг, однажды сказал о 
Бетховене:  "полагаю,  этот  тупица 
никогда  ничему  не  научится".  Как 

же  он  ошибся…  Возможно  не  со‐
всем  образованный,  но  всегда 
стремившийся  к  знаниям  компо‐
зитор,  не  знал  умножения  и  пра‐
вописания,  и  музыка  его  была 
необычной мрачной,  в  каждом из 
его творений, будь то фортепиан‐
ная  пьеса,  романс  или  симфония, 
всюду чувствовалась мощь талан‐
та.
По  натуре  своей Людвиг  был  до‐
брожелателен с друзьями, но гру‐
боват  и  самолюбив  на  людях. 
Также о его педантичности свиде‐
тельствует  история  одного  кон‐
церта:  когда  один  из  слушателей 
начал  увлеченно  что‐то  обсу‐
ждать со своей спутницей, компо‐
зитор прервался, гневно сообщив, 
что не будет выступать перед та‐
кими  "свиньями".
Последнее  двадцать  лет  жизни, 
композитора  одолевала  глухота. 
Для  облегчения  общения  с  дру‐
зьями  использовали  специальные 
тетради,  куда  записывали  репли‐
ки.  Пытаясь  скрыть  проблемы  со 
слухом,  с  Бетховеном  однажды 
случилась  неловкая  ситуация.  Во 
время  исполнения  9  симфонии, 
которой  дирижировал  автор, 
композитор  не  услышал  ни  игры 
оркестра,  ни  овации  публики,  и 
тогда  одна  из  хористок  разверну‐
ла его лицом к залу, чтобы он мог 
увидеть  вос‐
торг,  вызван‐
ный  его 
творением.
Такой  была 
жизнь  компо‐
зитора,  жиз‐
ненным кредо 
которого  ста‐
ли  строки:  "Через  борьбу  к  побе‐
де,  через  страдание  –  к  радости, 
через  тернии  –  к  звездам».
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Студентка 4 курса – 
Екатерина Приказчикова,

Руководитель ‐ преподаватель ЦК 
«Теория музыки» Анастасия Михайлова 

  «Единственное,  что  я  стараюсь 
делать, когда я сочиняю музыку – 
это  заставить  её  прямо  и  просто 
выражать  то,  что  у меня  на  серд‐
це», ‐ так говорил гений XX столе‐
тия  –  Сергей  Васильевич 
Рахманинов.
 Этот человек внёс великий вклад 
в  развитие  музыкального  искус‐
ства!    Рахманинов  –  великий 
композитор,  блестящий  пианист, 
прекрасный  дирижёр.
  В  юношеские  годы,  композитор 
учился  в Московской  консервато‐
рии  в классе Зверева. Рахманинов 
отличался не  только  своим музы‐
кальным дарованием, но и недис‐
циплинированностью.  Благодаря 
усилиям  своего  педагога,  компо‐
зитор  стал  организованным  и 
обязательным,  что  способствова‐
ло его развитию как композитора.
   Среди первых  ярких произведе‐
ний  Сергея  Рахманинова  следует 
отметить  его  до‐диез  минорную 
прелюдию  ор.3,  которую  компо‐
зитор написал в 19 лет. Она неве‐
роятно  глубокая,  страстная, 
обладает  насыщенной  фактурой, 
сочетает в себе разные виды тех‐
ники  и  контрастные  образные 
сферы.  Это  произведение,  по  сей 
день  пользуется  большим  спро‐
сом  и  сам  композитор  исполнял 
его  на  протяжении  всей жизни.  В 
ранний  период  также  был  напи‐
сан  «Первый  фортепианный  кон‐
церт»,  романсы  и  пьесы  для 
фортепиано.
  Особого  внимания  заслуживает 
первая  опера  композитора  «Але‐
ко»,  написанная по поэме Пушки‐
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на  «Цыганы».  Произведение  име‐
ет  сложную,  насыщенную  собы‐
тиями  драматургию  и 
обнаруживает  некоторую  бли‐
зость  к  веризму. Опера  очень  по‐
нравилась  Чайковскому  и  по  его 
настоянию  была  поставлена  в 
Большом  театре  (1893).  Компози‐
торы  были  очень  близки  и  стали 
большими друзьями. После смер‐
ти Петра Ильича,  Рахманинов  на‐
ходился  в  тяжёлом 
эмоциональном  состоянии.  После 
утраты  близкого  друга  в  его  па‐
мять  он  написал  Элегическое 
трио  «Памяти  великого  художни‐
ка». 
  Рахманинов  достаточно  рано, 
ещё  учась  в  Московской  консер‐
ватории,  приобрёл  известность 
как  композитор  и  пианист.  Одна‐
ко  его  успешная  карьера  была  на 
долгое  время  прервана  после 
провальной  премьеры  Первой 
симфонии  в  Петербурге  (1897). 
Публика  не  восприняла  нова‐
торскую  сущность  музыки  моло‐
дого  музыканта.  Провал 
послужил  причиной  глубокой  де‐
прессии  и  творческого  кризиса 
Рахманинова.  «Я был подобен че‐
ловеку,  которого  хватил  удар  и  у 
которого  на  долгое  время  отня‐
лись и голова, и руки…», ‐ так опи‐
сывал Рахманинов своё состояние 
в  тот  период.  На  протяжении  бо‐
лее  трёх  лет  (1897  –  1901), 
композитор  ничего  не  писал, 
лишь  давал  иногда  частные  уро‐
ки.  Только  с  помощью известного 
врача  Николая  Даля,  Рахманинов 
снова  обрёл  силы  и  начал  тво‐
рить.
  В  1901  году  композитор  закон‐
чил  Второй  фортепианный  кон‐
церт,  который  стал  символом 
возрождения,  началом  нового 
этапа  жизненного  и  творческого 
пути,  а  впоследствии  приобрел 
небывалую  популярность.  В  24 
года  Рахманинов  становится  ди‐
рижером в Русской частной опере 
у  Мамонтова,  а  в  31  год  –  дири‐
жирует в Большом театре 2 сезо‐

на. В оперных спектаклях под его 
управлением  поют  Нежданова  и 
Шаляпин.
  Спустя  восемь  лет  активной 
композиторской  и  исполнитель‐
ской  деятельности  Рахманинов 
совершил  большое  концертное 
турне  по  Америке  и  Канаде,  где 
выступал как пианист и дирижёр. 
Гастроли  в  1909  году  были  очень 
удачными  для  Сергея  Васильеви‐
ча. Супруга Наталья Александров‐
на  Рахманинова  вспоминает: 
«Осенью  1909  года  Сергей  Васи‐
льевич был приглашён в Америку, 
где,  между  прочим,  играл  свой 
новый Третий фортепианный кон‐
церт.  Поездка  эта  была  очень 
удачной,  он  имел  большой  успех. 
Так, например, за три месяца пре‐
бывания в этой стране он в одном 
Нью‐Йорке  играл  8  раз». 
  После  революции  1917  года  в 
России  вместе  с  семьей  Рахмани‐
нов  покинул  родину,  и  как  оказа‐
лось  навсегда...  Сергей 
Васильевич  очень  тосковал  по 
родной  земле,  и  почти  не  писал 
музыку  за  границей.    Композитор 
однажды  сказал:  «Я  –  русский 
композитор,  и  моя  родина  нало‐
жила  отпечаток  на  мой  характер 
и мои взгляды. Моя музыка –  это 
плод  моего  характера,  и  потому 
это русская музыка. Уехав из Рос‐
сии,  я  потерял желание  сочинять. 
Лишившись  родины,  я  потерял 
самого  себя.  У  изгнанника,  кото‐
рый  лишился  музыкальных  кор‐
ней, традиций и родной почвы не 
остается  желания  творить…».
На  чужбине  Рахманинов  почти 
прекратил  и  свои  дирижёрские 
выступления,  хотя  в  Америке  его 
приглашали  занять  пост  руково‐
дителя  Бостонского  симфониче‐
ского  оркестра.  Но  он  не 
согласился  и  лишь  изредка  вста‐
вал  за  дирижёрский  пульт,  когда 
исполнялись  его  собственные  со‐
чинения.
         Рахманинов внес свой вклад в 
музыкальную  культуру  Америки, 
будучи вице‐президентом Русско‐

го  музыкально  общества,  он  вы‐
ступил  с  предложением  к  вла‐
стям  Соединенных  Штатов 
учредить  национальную  консер‐
ваторию  сделать  ее  культурным 
центром,  который  пропагандиро‐
вал бы высшую силу музыки, вос‐
питывал  бы  гуманистическую 
направленность  общества.
  В  тридцатые  годы  Сергей  Васи‐
льевич  все  же  возвращается  к 
композиторской  деятельности  и 
создает  такие  замечательные  со‐
чинения,  как  «Симфонические 
танцы»,  Концерт  №  4,  вариации 
на  тему  Корелли,  Третью  симфо‐
нию. Симфония признания  в Аме‐
рике  не  получила,  так  как  она 
была  слишком  русской,  а  запад‐
ные  дирижеры  ее  не  понимали. 
Впервые  по‐настоящему  она  про‐
звучала под управлением автора в 
его  фестивальном  цикле  концер‐
тов в 1939 году. Третья симфония 
оказала  сильное  впечатление  на 
русских  слушателей.  По  словам 
некоторых из них, музыка раскры‐
вала  «величие  духа  русского  на‐
рода,  громадные  просторы 
России…».
  В  это  же  время  Рахманинов  со‐
здал  и  одно  из  наиболее  ярких  и 
виртуозных  произведений  –  Рап‐
содию  для  фортепиано  с  орке‐
стром  на  тему  скрипичной  пьесы 
Паганини.  Эта  блестящая  компо‐
зиция  сразу  получила  всеобщее 
признание  и  стала  одним  из  са‐
мых  популярных  сочинений  Рах‐
манинова  в  Америке. 
«Американский  стиль»  Рахмани‐
нова  складывается  из  цельного 
сплава  самых  различных,  порой 
противоположных  элементов: 
традиций  русской  музыки  –  и 
джаза,  виртуозного  стиля  XIX  ве‐
ка  –  и  жесткого  авангарда.
  Рахманинов  был  хорошо  знаком 
и долгие годы сотрудничал с вла‐
дельцем  всемирно  известной 
фортепианной  компании  Генри  Э. 
Стейнвеем,  и  вместе  с  ним  коле‐
сил  по    Америке,  исполняя  свои 
сочинения.  Имя  всемирно  из‐
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Студентка IV курса ‐ Алена Бразолий,
Руководитель ‐ преподаватель ЦК 

«Теория музыки» Анастасия Михайлова 

вестного  пианиста  и  композитора 
Сергея  Васильевича  Рахманинова, 
прожившего  в  Америке  послед‐
ние 25 лет жизни, стало для аме‐
риканской  компании‐ 
производителя  фортепиано  наи‐
лучшей  рекламой.  В  1942  году 
Рахманинов  заказал  рояль  для 
своего  дома  в  Калифорнии,  и  по‐
лучил второй инструмент в пода‐
рок  от  фирмы  к  50‐летию  своей 
творческой  деятельности.  Главе 
фирмы  Теодору  Стейнвею  Рахма‐
нинов писал: «Я знаю, что мне по‐
нравятся  оба  рояля,  и  я  буду 
играть  на  них  с  удовольствием 
так же, как с удовольствием играл 
на  всяком  «Стейнвее»,  пользо‐
ваться  которыми  было  для  меня 
счастьем  на  протяжении  многих 
прошлых  лет.  Ваш  благородный 
поступок  в  отношении  счета  за 
них  ставит  меня  в  затруднитель‐
ное  положение;  нет  слов  для  вы‐
ражения  моей  благодарности».
  Несмотря  на  материальное 
благополучие,  Сергей  Васильевич 
не  прижился  в  Америке  душой. 
Он  придерживался  русского  сти‐
ля жизни, окружал себя русскими 
людьми,  людьми  с  европейским 

менталитетом.
  Композитор  любил  бывать  в  Ка‐
лифорнии,  где  у  него  и жены На‐
тальи  были  русские  друзья. 
Особенно дружны они были с се‐
мьями  Рубинштейна,  Стра‐
винских,  Горовица  и Шаляпина.  В 
1942  году  чета  Рахманиновых  ку‐
пила дом в Беверли Хиллс и  вес‐
ной  1943  года  семья  собиралась 
окончательно обосноваться здесь. 
На тот момент Сергей Васильевич 
чувствовал  себя  плохо,  намере‐
вался  даже  закончить  выступле‐
ния и заняться сочинительством и 
садоводством.
17 февраля 1943  года  в Ноксвил‐
ле  Рахманинов  играл  свой  по‐
следний  концерт.  Его  мучили 
боли и страшная слабость. По до‐
роге  домой  композитора  сняли  в 
Лос‐Анджелесе  с  поезда  и  поме‐
стили  в  госпиталь.  Сергей  Васи‐
льевич  скончался  28  марта  1943 
года,  не  дожив  3  дней  до  своего 
семидесятилетия.  Композитор 
жил  музыкой  до  самых  послед‐
них мгновений своей жизни: «Му‐
зыки  хватает  на  всю  жизнь,  но 
целой  жизни  не  хватает  для  му‐
зыки»,  ‐  так мыслил великий Рах‐
манинов.
 Музыка, Сергея Васильевича Рах‐
манинова  ярко‐национальна  в 
своей основе, невероятно образна 
и  красочна.  Даже  миниатюры 
композитора  предназначены  для 
исполнения  в  больших  концерт‐
ных  залах,  масштабны,  удиви‐
тельны  и  от  начала  до  конца 
пропитаны  русской  душой.  Твор‐
ческий  облик  Рахманинова‐
композитора  часто  определяют 
словами  «самый  русский  компо‐
зитор». В этой краткой характери‐
стике  выражены,  как 
объективные  качества  стиля  Рах‐
манинова,  так  и  место  его  насле‐
дия  в  исторической  перспективе 
мировой  музыки.

  Сергей  Рахманинов  –  великий 
русский  композитор,  пианист‐
виртуоз  и  замечательный  ди‐
рижёр. 
  Весомую  часть  в  наследии 
композитора  занимает  фортепи‐
анная  музыка.  Композитор  при‐
знавался,  что  ему  сложно 
сочинять  миниатюрные  произве‐
дения,  поэтому    большинство 
произведений,  даже  миниатюры, 
масштабны  и  концертны. 
  Одним  из  известнейших    его 
произведений  считается  прелю‐
дия cis‐moll №2, ор.3. По сей день 
она  пользуется  огромной  попу‐
лярностью как среди музыкантов, 
так  и  среди  любителей  музыки. 
Именно  эта    прелюдия,  принесла 
Сергею  Рахманинову    из‐
вестность. 
  Что  же  особенного  в  прелюдии 
cis‐moll?!
  В  композиции  представленны 
две  контрастные  образные  сфе‐
ры:  судьба,  как  символ  неизбеж‐
ного  и  образ  главного  героя, 
который страдает и пытается  вы‐
рваться из оков рока.   Главный ге‐
рой  не  может  смириться  с 
судьбой,  вступает  с  ней  в  оже‐
сточённую  схватку. 
  Первая  часть  произведния  осно‐
вана на  контрастных интонацион‐
ных элементах, где в начале очень 
«колокольно»  и  в  октавном  дви‐
жении звучит тема, которую мож‐
но  проассоциировать  с  образом 
судьбы. Эта тема  имеет суровый, 
неумолимый  характер  и  в  даль‐
нейшем  найдет  свое  продолже‐
ние в «Концерте для фортепианно 
с  оркестром  №2».  Диссонирую‐
щие  аккорды,  широта  регистро‐
вого  диапазона,  скорбные 
интонации придают необычайную 
насыщенность  и  скорбное  звуча‐
ние  второй  теме.
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  Средняя,  подвижная  часть  пре‐
людии  построенна  на  хроматизи‐
рованной  попевке.  В  ходе 
развития  звучание  стремительно 
нарастает,  в  каждом  из  четырех 
проведений  ощущается  все 
больший  подъем  напряжения,  со‐
здавая ощущение бури и сильней‐
ших  переживаний  в  душе 
человека.  Этот  поток  напряжен‐
ных звучаний приводит к динами‐
ческой  репризе  произведения. 
Теперь  эта  тема  полна  силы  раз‐
мером в  «стихию»,  но  всё же, она 
постепенно  затихает,  приводя  к 
заключению.
  Именно  эта  прелюдия  намечает 
основные  черты  стиля  компози‐
тора,  такие  как:  яркая  гармония  с 
использованием  плагальных  обо‐
ротов,  богатая,  насыщенная  фак‐
тура,  сочетание  различных  видов 
техники,  колокольность,  яркие 
контрастные образы, оркестровое 
звучание  фортепиано.  Компози‐
тор  знал  все  выразительные  воз‐
можности  инструмента  и  умело 
ими  пользовался.  Большое  значе‐
ние  имеет  мелодия,  она  является 
главным  выразительным  сред‐
ством  композитора,  а  тема  коло‐
кольности,  заявленная  уже  в  этой 
прелюдии,  становится  важней‐
щей в его творчестве. Все сочине‐
ния  Сергея  Васильевича 
пронизаны  русской  песенностью, 
которая  с  разных  сторон  раскры‐
вает многогранный  образ  родины 
в  музыке  творца.
 Исходя из вышесказанного, мож‐
но  сделать  вывод,  что  музыка 
Прелюдии cis‐moll, созданная еще 
молодым  Рахманиновым,  намеча‐
ет  основные  особенности  музы‐
кального  мышления  композитора 
и  говорит  о  профессионализме 
автора. Атмосфера сочинения, об‐
ладающего  широкой  музыкаль‐
ной  «душой»,  с  необыкновенной 
силой  воздействует  на  слушате‐
ля. 

    Новорічний  концерт.  Виконавці 
впевнено  тримаються  на  сцені, 
віртуозно  виконуючи  композиції 
«метрів» музичного мистецтва. На 
сцені  саме  виступає  мініатюрна, 
немов  фарфорова  лялька,  дівчин‐
ка,  років  семи.  Публіка  з  увагою 
слухає «Маленьку нічну серенаду» 
Моцарта.  І  раптом,  в  когось  з  го‐
ре‐слухачів  залунала  знайома  ба‐
гатьом  мелодія  «Жарту»  Баха…
Мені  здається  кожен  хоча  б  раз 
був присутній в такий «кумедний» 
момент, а можливо, й сам потрап‐
ляв  у  таку  ситуацію.
Інколи  складається  враження,  що 
деякі  відвідувачі  замість:  «вим‐
кніть, будь ласка,  телефонии», чу‐
ють  «увімкніть…»!
  А  чи  доводилось  вам  слухати 
капризи  Паганіні,  з  супроводом 
тупоту  в  проході,  або  риданнями 
«близько  до  серця»  сприймаючої 
музику дитини. Невже,  так  важко 
прослідкувати  за  цими  милими, 
на перший погляд янголятами, які 
вносять  свої  виправлення  до  ви‐
ступу  музикантів.
  Інколи  здається,  ніби  цим  слуха‐
чам,  як  мантру,  диктує  під‐
свідомість  приблизно  такі 
правила:
1.  Аби  проявити  свою  повагу  до 

мистецтва,  обов'язково  необхідно 
запізнись  хвилин  на  10‐15,  і  коли 
будете  заходити  до  зали,  зробіть 
це  якомога  гучніше,  щоб  усі  зро‐
зуміли,  що  ви  найпалкіший  при‐
хильник  мистецтва.
2.  Не  вимикайте  телефон,  та  ні  в 
якому  разі  не  переводьте  його  у 
вібро‐режим.  А  раптом  вам  под‐
звонить  сам  прем’єр  міністр?!
3.  Якщо  берете  з  собою  малень‐
ких дітей,  не  обов'язково  за  ними 
наглядати. Нехай трохи побігають 
чи  повередують,  це  ж  діти,  їх  не 
можна  обмежувати.
 Все це «дуже добре», але якщо не 
хочете  викликати  обурення 
соціум  і  приємно  провести  час, 
намагайтесь  порушувати  наведені 
вище  правила. 
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Прелюдия cis‐moll 
С. Рахманинова

Студентка IV курса ‐ Алена Бразолий,
Руководитель ‐ преподаватель ЦК 

«Теория музыки» Анастасия Михайлова 

Юний критик. Фейлетон

Звички бувають різні – 
корисні та не дуже…

Юний критик. Анотація



Музичний авангард vs експериментальної музики

Студентка І курсу – Ольга Хабюк,
Керівник ‐ викладач 

ЦК «Загальноосвітні та соціально‐
гуманітарні дисципліни», 

кандидат педагогічних наук 
Олексій Воронкін

      Для  того,  щоб  розкрити  змі‐
стовну  сутність  музичного  аван‐
гардизму  звернемося  до  поняття 
«авангард».  Авангард  ‐  це  худож‐
ній стиль, який в прямому сенсі не 
має  обмежень.  З  одного  боку  це 
яскравість,  зухвалість  і  незро‐
зумілість,  а  з  іншого  –  культурно‐
естетичний  творчий  пошук. 
  Авангард  (від  фр.  avant  ‐  по‐
переду  та  garde  –  охорона)  озна‐
чає  «йди  по  переду»  або 
«передовий  загін».  Авангардизм 
виник  як  виклик  молоді    мистец‐
тву, щоб показати, що навіть у ха‐
осі  можна  створювати  красу. 
Найяскравішими  представниками 
авангардизму  є  Сальвадор  Далі, 
Пабло  Пікассо,  Джакомо  Балла, 
Володимир Маяковський,  Ігор Се‐
верянін,  Валер’ян  Поліщук. 
  Цей  стиль  знайшов  розвиток  у 
різних  галузях  мистецтва  (живо‐
пис,  скульптура,  архітектура, 
література, кіно). Що ж таке аван‐
гардизм  у  музиці? 
  Музичний  авангард  ‐  це  вид  су‐
часної  академічної  музики,  еле‐
менти  естетики  якої  виявляються 
настільки  радикально  інновацій‐
ними,  що  подібна  музика  в  есте‐
тичному  відношенні  випереджає 
свій  час  («Contemporary»  in  the 
Illustrated  Encyclopedia  of  Music. 
Flame  Tree  /  ed.  Paul  Du  Noyer, 
2003.  ‐  P.  272).  Рух  музичного 
авангарду  налічує  чимало  видат‐
них  імен:  П’єр  Бульоз,  Карлхайнц 
Штокхаузен, Дьєрдь Лігеті, Луїджі 
Ноно, Олександр Скрябін, Микола 
Мясковський,  Володимир 
Ребіков. 
  Інноваційні  способи  побудови 
мелодій  можуть  навіть  не  підда‐
ватися точному нотному запису. У 
таких  випадках  окремі  компози‐
тори‐авангардисти  оформлюють 
музичні тексти графічними схема‐
ми. 
    Так,  у  1954  році  відомий  грець‐
кий композитор Яніс Ксенакес на‐
писав  оркестрову  п’єсу 
«Метастазис»,  розраховану  на  61 
інструмент та значну кількість де‐

талей і музичних знаків. В інструк‐
ції  до  виконання  п’єси  значиться: 
«Жоден  інструмент  не  повинен 
виконувати  партію  іншого»,  жод‐
них повторів. У 1955 році відбула‐
ся  прем'єра,  а  в  1958  році  за 
мотивами  цього  твору  Ксенакес 
разом  з  французьким  архітекто‐
ром  Ле  Корбюз’є  на  замовлення 
«Philips»  спроектували  мульти‐
медійний  павільйон  для  Всесвіт‐
ньої  виставки  (крім  музики, 
Ксенакес  також  займався  архітек‐
турою).   
  Для цього павільйону один з піо‐
нерів  електронної  музики  Едгар 
Варез  написав  поему  Poeme 
electronique,  яка  відтворювалася   
за  допомогою  150‐400  гучномов‐
ців  (за  різними  джерелами).     

 Цей приклад яскраво показує, що 
авангардизм  сприяв  експеримен‐
тальним  пошукам  не  тільки  у  си‐
стемі  запису  музики,  але  й  в 
міждисциплінарному  контексті. 
  Оскільки  головним  у  музичному 
авангардизмі  є  бажання  й  вміння 
експериментувати,  то  чи  можемо 
ми  його  розглядати  як  напрям 
експериментальної музики? У му‐
зикознавстві  термін  «авангар‐
дизм»  доволі  часто 
використовують  для  позначення 
радикальних  новацій  з  боку  му‐
зичних модерністів і композиторів 
Нової  віденської  школи.    Девід 
Ніколлс  узагальнено  розглядає 
авангардну  музику  як  ту,  що 
«займає  екстремальні  позиції  в 
межах  традиції»,  а  експеримен‐
тальну музику як ту, що лежить за 
межами  традицій.  Таким  чином 
термін  «музичний  авангард» 
доцільно  застосовувати  до  неекс‐
периментальної  музики.  Разом  з 
тим музичний авангардизм на від‐
міну від живопису  і літератури не 
має  типових  сюжетних  форм  і 
принципів, що ускладнює існуван‐
ня  усталеного    термінологічного 
визначення. 
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Мистецтво і роздуми

Павільйон Philips «Електронна 
поема», Всесвітня виставка. 
Брюссель, Бельгія, 1958

Джерело: 
www.fonda onlecorbusier.fr/

corbuweb/default.aspx

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5096&sysLanguage=fr-fr&itemPos=11&itemSort=fr-fr_sort_string1&itemCount=11&sysParentName=Home&sysParentId=11
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Старт студентського медіа‐проекту

    Cтворення  газети  ‐  це  серйозна 
праця,  яка  потребує  наполегли‐
вості.  Адже  необхідно  бути 
присутнім на всіх  заходах, робити 
фотографії,  брати  інтерв'ю,  готу‐
вати  замітки,  статті  тощо. Далі  ці 
матеріали  систематизуються,  ре‐
дагуються  і  накопичуються  для 
формування випусків, які виходять 
з  періодичністю  3  рази  на  рік  на 
сайті  коледжу  у  PDF‐форматі. 
    Разом  з  тим  комунікаційні мож‐
ливості  сучасного  медіа  є  значно 
глибшими  ніж  газетний    жанр  – 
вони  дозволяють  миттєво  та  ко‐
лективно  обмінюватися  фото‐
графіями,  відеозаписами, 
думками,  коментарями  між  усіма 
учасниками  навчально‐виховного 
процесу.  Саме  тому  поштовх  от‐
римала  ідея  про  необхідність  до‐
повнення  формату  електронної 
газети  некомерційним  студентсь‐
ким  медіа‐проектом  «ART‐МО‐
ЗАЇКА». 
    Основні цілі проекту:
•оперативне висвітлення навчаль‐
них,  культурно‐мистецьких  та  ін‐
ших  значущих  подій 
студентського  життя,  використо‐
вуючи  комплекс  веб‐ресурсів,
•розвиток  творчого  потенціалу 
студентів,  їх  особистісної  ін‐
дивідуальності.
    Основні завдання проекту:

•розширення  контактів  студент‐
ства  та  педагогічного  колективу,
•набуття  навичок  командної 
діяльності,
•сприяння  розвитку  у  студентів 
здібностей  до  аргументованого 
викладу  своїх  думок.
 У  червні  2019 року медіа‐проект 
отримав сторінки у таких сервісах 
і  соціальних  мережах:
Blogger,    Facebook,  Twi er,  Pin‐
terest,  YouTube,  Slideshare,   
Issuu.  Відбулося  це  завдяки  ко‐
манді  студентів‐ентузіастів  –   Ар‐
тема  Подзюбанчука 
(відповідальний  за  публікацію 
контенту  в  соціальних  мережах), 
Єлизавети  Горностаєвої  (контент‐
менеджер  Instagram  і  Pinterest), 
Ніколетти  Ралік  (фотограф,  відео‐
граф,  арт‐дизайнер), Михайла Зін‐
ченка  (консультант  з  розвитку 
медіа‐ініціатив).
   Шановні  студенти  та  викладачі, 
запрошуємо  вас  долучатися  до 
творчої  співпраці  над  роботою  в 
проекті. Надсилайте  свої матеріа‐
ли електронною поштою за адре‐
сою  artmozaika2017@gmail.com, 
відзначайте  нас  у  Facebook 
(Медіа‐проект  «АRT‐Мозаїка»), 
Instagram  (@artmozaika2017),  ски‐
дайте  фото  в  Direct,  і  ми 
обов'язково  викладемо  ці  ма‐
теріали. 

Студентам на замітку            #artmozaika2017           #artmozaika2017           #artmozaika2017   

Координатор проекту, завідувач 
кабінету інформатики, викладач 

ЦК «Загальноосвітні та соціально‐
гуманітарні дисципліни», кандидат 

педагогічних наук ‐ Олексій Воронкін

Контакти
Blogger
artmozaika2017.blogspot.com 

Facebook www.facebook.com/
artmozaika2017 

Twi er twi er.com/artmozaika2017

Instagram www.instagram.com/
artmozaika2017

Pinterest 
www.pinterest.ru/artmozaika2017

YouTube www.youtube.com/
channel/
UCeEVxQYjjlNLb5NpyKp2zTg  

Slideshare www.slideshare.net/
artmozaika2017 

Issuu issuu.com/artmozaika

mailto: artmozaika2017@gmail.com
https://artmozaika2017.blogspot.com/
https://www.facebook.com/artmozaika2017/
https://twitter.com/artmozaika2017
https://www.instagram.com/artmozaika2017/
https://www.pinterest.ru/artmozaika2017/
https://www.youtube.com/channel/UCeEVxQYjjlNLb5NpyKp2zTg
https://www.slideshare.net/artmozaika2017
https://issuu.com/artmozaika
https://artmozaika2017.blogspot.com/
https://www.instagram.com/artmozaika2017/
https://www.pinterest.ru/artmozaika2017/


ЗНО з математики  стає обов’язковим з 2021 року

Студентам на замітку

   У 2021 році випускники закладів 
загальної  середньої  освіти,  а  та‐
кож  учні  (слухачі,  студенти)  за‐
кладів  професійної 
(професійно‐технічної),  вищої 
освіти,  які  в  2021  році  здобудуть 
повну  загальну  середню  освіту, 
складатимуть  обов’язкову  дер‐
жавну підсумкову атестацію з ма‐
тематики  у  формі  зовнішнього 
незалежного  оцінювання  (ЗНО).
  Зміст  сертифікаційної  роботи 
визначається  Програмою  ЗНО  з 
математики,  затвердженою 
Міністерством  освіти  і  науки 
України.   
  На  виконання  тесту  у  2020  році 
відводиться  180  хвилин.  Загальна 
кількість  завдань–35.  Сер‐
тифікаційна  робота  2020  склада‐
тиметься  із  завдань  чотирьох 
форм:
1‐завдання  з  вибором  однієї  пра‐
вильної  відповіді,
2‐завдання  на  встановлення  від‐
повідності.  Завдання  має  основу 
та  два  стовпчики  інформації,  по‐
значених  цифрами  і  буквами.  Ви‐
конання  завдання  передбачає 
встановлення  відповідності  (утво‐
рення  «логічних  пар»)  між  інфор‐
мацією,  позначеною  цифрами  та 
буквами, 
3‐завдання  відкритої  форми  з  ко‐
роткою  відповіддю.
4‐завдання відкритої форми з роз‐
горнутою  відповіддю.  Завдання   
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передбачає  розв’язування  задачі.
     Діюча програма  (наказ МОН № 
696 від 26.06.2018р.) конкретизує, 
що  повинен  знати  та  вміти  ви‐
пускник  навчального  закладу  в 
межах  визначених  тематичних 
розділів. Ознайомитися  з  нею  ре‐
комендую  за  адресою 
testportal.gov.ua/progmath,  адже 
знати програму необхідно для то‐
го, щоб визначити перелік тем, до 
яких  слід  більш  ретельно  готува‐
тися.  Хочу  звернути  увагу,  що 
ЗНО з математики у 2021р. за рів‐
нем  складності  заплановано  зро‐
бити  дворівневим.
 

Студентам  нашого  коледжу  по‐
трібно вже сьогодні мобілізувати‐
ся та вдосконалювати свої знання, 
уміння  і  навички.  Робити  це 
доцільно  у  зручний  для  себе  час 
та  у  зручному місці,  використову‐
ючи  освітні  ресурси  Інтернет. 
  На порталі ZNO.OSVITA у розділі 
«Математика»  розміщені  онлайн 
тести  (zno.osvita.ua/mathema cs), 
що  пропонувалися  у  2007–
2019рр.  під  час  основних,  додат‐
кових  і  пробних  сесій  ЗНО.
  Освітня платформа EDUGET на‐
дає відкритий доступ до 
комплексу корисних навчальних 

ресурсів, а саме:
‐  онлайн  курс  «Підготовка  до 
ЗНО» (від Освіта‐Онлайн), в якому 
розглядаються  як  основні  теоре‐
тичні  відомості,  так  і  методи 
розв'язування  математичних  за‐
дач.  Особливу  увагу  приділено 
стратегіям  успішного  складання 
ЗНО;
‐ відеоогляд «Пробне ЗНО з мате‐
матики»,  де  роз’яснюються  пра‐
вильні  відповіді  до  кожного 
завдання  пробного  ЗНО  2019  ро‐
ку;
‐  онлайн  курс  «Навчально‐мето‐
дичний  комплекс  з  математики 
для  учнів  основної  та  старшої 
школи»  (від  EDUGET).  Цей  курс 
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пропонує,  по‐перше,  лекції  з  усіх 
необхідних розділів, на яких пояс‐
нюються  усі  теоретичні  питання, 
демонструються  засоби  ефектив‐
ного розв’язання задач, по‐друге – 
постійне  тренування  під  час  про‐
ходження  тестів. 
  Освітній портал «Вивчаємо мате‐
матику  онлайн»  (matem.com.ua) 
містить курси, математичні трена‐
жери  і  тести  для  підготовки  до 
ЗНО  з  деяких  тем. 
 На платформі масових відкритих 
онлайн‐курсів  Prometheus 
(prometheus.org.ua)  за  підтримки 
Міністерства  освіти  і  науки 
України та за сприяння посольства 
Великої  Британії  та  Британської 
Ради  в  Україні  представлено  без‐
коштовний  дистанційний  курс 
«Математика.  Підготовка  до 
ЗНО»  (edx.prometheus.org.ua/
courses/course‐
v1:ZNO+MATH101+2017_T1/
course).
      Курс  передбачає  формування 
загальнопредметних  компетент‐
ностей  з  математики,  як‐от: 
‐будувати математичні моделі ре‐
альних  об’єктів,  процесів,  явищ, 
досліджувати  ці  моделі  матема‐
тичними  засобами, 
‐виконувати  математичні  розра‐
хунки  (дії  з  числами,  поданими  в 
різних  формах,  дії  з  відсотками, 
складати та розв’язувати задачі на 
наближені  обчислення,  пропорції 
тощо),
‐виконувати  перетворення  число‐

нерівностей
12. Текстові задачі
13. Похідна і інтеграл
14. Елементи комбінаторики. По‐
чатки теорії ймовірностей та еле‐
менти статистики
15. Метод координат
16. Вектори
17. Пряма на площині.
18. Планіметрія
19. Стереометрія
    Матеріали  курсу  доступні 
постійно.  На  учнів,  які  успішно 
складають  всі  тестові  завдання, 
чекає  сертифікат  за  підписом  ви‐
кладача курсу ‐ кандидата фізико‐
математичних  наук,  доцента  ка‐
федри  математичного  аналізу  та 
теорії  ймовірностей  КПІ  ім.  Ігоря 
Сікорського  Я.Симчука.
  19  грудня  на  платформі 
Prometheus  розпочався  ще  один 
корисний  курс  ‐  «Підготовка  до 
ЗНО  з  математики:  лайфхаки  від 
Могилян‐
ки»  (courses.prometheus.org.ua/
courses/course‐
v1:NAUKMA+ZNO_Math_101+201
9_T3/about),  де  увага  акцентуєть‐
ся  не  стільки  на  методах  розв’я‐
зання  типових  задач,  скільки  на 
помилках, яких найчастіше допус‐
кали  учні  на  ЗНО  в  минулих  ро‐
ках.  Викладач  курсу  ‐  кандидат 
фізико‐математичних  наук,  стар‐
ший викладач кафедри математи‐
ки  Національного  університету 
«Києво‐Могилянська  Академія».
    Планується  2020‐2021  навчаль‐
ний  рік  оголосити  Роком  МАТЕ‐
МАТИКИ  в  Україні.  Пам'ятайте  ‐ 
дорогу  осилить  той,  хто  йде!  Ба‐
жаю  удачі  вам  у  цій  важливій 
справі.

вих  і  символьних  виразів  (ро‐
зуміти  змістове  значення кожного 
елемента  виразу,  спрощувати  ви‐
рази  та  обчислювати  їх  значення 
при  заданих  значеннях  змінних, 
знаходити  допустимі  значення 
змінних),
‐будувати  й  аналізувати  графіки 
функціональних  залежностей,  рів‐
нянь  та  нерівностей,  досліджува‐
ти  їхні  властивості,
‐використовувати  властивості  по‐
хідної та інтеграла до розв’язуван‐
ня  задач,
‐досліджувати та розв’язувати рів‐
няння,  нерівності  та  їх  системи, 
текстові  задачі,
‐знаходити  на  рисунках  геомет‐
ричні  фігури  та  встановлювати  їх 
властивості,
‐знаходити  числові  характеристи‐
ки  геометричних  об'єктів  (довжи‐
ни, величини кутів, площі, об’єми),
‐розв’язувати  найпростіші  ком‐
бінаторні  задачі  та  обчислювати 
ймовірності  випадкових  подій,
‐аналізувати  інформацію,  що  по‐
дана  в  графічній,  табличній,  тек‐
стовій  та  іншій  формах.
  Цей  курс  складається  з 
відеоуроків  (тривалістю  від  5  до 
15  хвилин),  тестових  завдань,  ко‐
рисних  рекомендацій  та  охоплює 
такі  теми:
1.   Числа та вирази
2.   Дроби, відсотки та пропорції
3.   Степінь, корінь, модуль, лога‐
рифм
4.   Перетворення виразів
5.   Числові послідовності
6.   Функції та графіки
7.   Рівняння
8.   Трансцендентні рівняння
9.   Системи рівнянь
10. Нерівності
11. Застосування властивостей 
функцій при розв’язанні рівнянь та 
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Завідувач кабінету інформатики,  
викладач ЦК «Загальноосвітні та 

соціально‐гуманітарні дисципліни», 
кандидат педагогічних наук ‐ 

Олексій Воронкін

Студентам на замітку

ЗНО з математики стає обов’язковим з 2021 року
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