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      Сучасна  молодь  вже  не  може 
уявити  свого  життя  без 
різноманітних  засобів  технічного 
прогресу.  Музиканти,  які  навча‐
ються  одному  з  найдавніших 
видів  мистецтв,  не  виняток  і,  як 
показує практика, вони цікавлять‐
ся  та  бажають  залучати  до  свого 
освітнього процесу  SMART‐техно‐
логії.  Навіть  в  загальноосвітній 
школі  сучасний  урок музики – це 
урок,  в  ході  якого  залуаються 
новітні педагогічні та комп’ютерні 
технології,  використовується 
електронний  інструментарій. 
      В  західних  країнах  музична 
освіта 
ру‐
хається 
трохи 
швид‐
ше, ніж 
у  нас, 
та  ак‐
тивно 
засто‐
совує 
музич‐
ну  ін‐
форматику  у  найважливіших 
процесах:  музично‐теоретичному 
та історичному циклах, у виконав‐
ській  та  композиторській  діяль‐
ності.  Багато  комп’ютерних 
програм використовується під час 
розвитку  музичного  слуху,  у  на‐
вчанні грі на інструментах,  прове‐
денні  музичних  вікторин,    в 
імпровізації, аранжуванні, наборі й 
редагуванні нотного тексту. Різно‐
манітні  програми  дозволяють 
визначати  діапазон  інструмента, 
швидкість  виконавця  в  пасажах, 
виконання  штрихів  і  динамічних 
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відтінків,  артикуляцію  тощо. 
     Музичні  заняття мають  на меті 
створення  творчого  середовища, 
де  на  перший  план  виступають 
емоції  та  їх  суб’єктивне  пережи‐
вання. Від такого змісту залежить 
вибір  освітніх  методик,  видів  ро‐
боти й нових засобів мультимедіа. 
Напевно,  кожен  викладач  музич‐
ної,  загальноосвітньої  школи  або 
школи  мистецтв  вже  володіє  му‐
зично‐комп’ютерними  технологія‐
ми.  Маються  на  увазі  такі,  вже 
звичні для нас речі, як аранжуван‐
ня  фрагментів  відомої  музики, 
складання особистих мелодій або 

підготов‐
ка  яскра‐
вого 
концерту 
та  запис 
його  на 
цифро‐
вий 
диск. 
Але  для 
SMART‐
поколін‐
ня  по‐

трібні  більш  глобальні  інновації,  і 
вони  вже  з’являються  на  теренах 
як  вищої,  так  і  початкової  музич‐
ної  освіти.             
        Існує дуже цікава нова область 
музикування,  яка  тільки  починає 
розвиватися  в  нашій  країні  –  це 
робота  з  синтезатором  та  елек‐
тропіаніно.  Тим  більше,  що  у  ба‐
гатьох сучасних студентів та учнів 
немає фортепіано, а є синтезатор. 
На  думку  спеціалістів,  це  не 
проблема,  а  навпаки  –  крок  в 
майбутнє,  в  інноваційний  всесвіт 
SMART‐покоління.  Робота  на     
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Завідувач кабінету‐музею Сергія 
Прокоф'єва, викладач ЦК «Теорія 
музики» ‐ Анастасія Михайлова

синтезаторі  паралельно  з  грою  на 
фортепіано  може  бути  використа‐
на з перших днів навчання, що оп‐
тимізує  навчальний  процес. 
Почуття метроритму краще розви‐
вати  саме  за  допомогою  синтеза‐
тора,  тому  що  звичайний 
метроном  учні,  як  правило,  не 
люблять  і  вважають  його  «пере‐
житком минулого». Складним і да‐
леким  «від  реальності»  буває 
опанування    музичних  жанрів,  в 
чому  теж на  заваді  стане  синтеза‐
тор. Марші, вальси, мазурки, поло‐
нези  –  всі  ці  та  багато  інших 
жанрів  є  в  базі  електроінструмен‐
та, де юний музикант може вибра‐
ти  для  себе  варіант  аранжування, 
активно  беручи  участь  в  процесі 
опанування  нового  жанру. 
   Для студентів естрадних відділів 
музичного коледжу дуже важливе 
використання  електроінструмен‐
тів,  де  можна  вивчати  ритміку 
естрадно‐джазової  музики:  почут‐
тя  «свінгу»,  «бугі‐вугі»,  «боса‐нова», 
«джаз‐рок» та  ін.  Із власного педа‐
гогічного  досвіду  можу  сказати, 
що  застосування  синтезатора  при 
складанні рифів для акомпанемен‐
ту сприяє кращим імпровізаційним 
навичкам, що дуже важливо в кур‐
сі  «Основи  імпровізації».
    Окрім метроритму дуже важли‐
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вим є розвиток функ‐
ціонального  мислен‐
ня,  первинних 
гармонічних  навичок. 
Учням  дуже  цікаво 
самостійно  підбира‐
ти,  імпровізувати, 
вивчати  нові  функції 
(разом з основними Т 
–  S  –  D),  виконувати 
гармонічні  завдання. 
Більш  мобільний  та 
сучасний  клавішний 
інструмент  дає  мож‐
ливість  брати  участь 
у  масових  заходах, 
флешмобах,  виїзних 
концертах.         
    Можливості  синте‐
затора  та  елек‐

тропіаніно  дозволяють  більш 
наочно  познайомити  майбутніх 
музикантів  зі  звучанням  інстру‐
ментів  минулих  епох:  клавесин, 
клавікорд,  орган.  Також,  за  допо‐
могою  тембральних  барв,  зручно 
вирішувати  проблемні  питання 
дуже  м’якого  або  затисненого 
ігрового  апарата  учня.  При  вив‐
ченні  етюдів  на  фортепіано  в  су‐
проводі  синтезатора  залучається 
поняття  гармонічного  забарвлен‐
ня,  далі можуть додаватися бара‐
бани  як  метроном.  Слід 
зазначити, що  електропіаніно має 
однакову  з  фортепіано  кількість 
клавіш  та  молоточкову  клавіату‐
ру, що не  заважає працювати над 
динамікою  й  штрихами.     
    Ще  однією  дуже  важливою 
функцією  синтезатора  є  переклю‐
чення  уваги  учнів,  які  не  сумують 
на  заняттях,  бо  в  них  завжди  є 
альтернатива,  своєрідний  зв’язок 
із  сучасністю.  Звісно,  більш  мо‐

дернові  стилі,  такі  як  джаз, 
естрадна  музика  теж  легко  та 
якісно  розбираються  на  синтеза‐
торі. Працюючи на електроінстру‐
менті  у  юних  музикантів  надовго 
відкладається  в  пам’яті  твір,  бо 
процес його вивчення був цікавий 
та  інноваційний. 
    Педагоги музичних шкіл та ЗВО 
розуміють  важливість  сучасних 
методів навчання та використання 
інновацій  в  музичній  освіті,  під‐
твердженням  чого  виступають  ці‐
каві  лекції,  методичні  доповіді  й 
відкриті  заняття  педагогів  Лу‐
ганської області. На тижні практи‐
ки  в  Сєвєродонецькому  коледжі 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва, який відбувався з 3 по 
8  лютого  2020  р.,  було  представ‐
лено багато цікавих  відкритих  за‐
нять  та  майстер‐класів,  що 
показали  роботу в цьому напрям‐
ку. Яскравим прикладом було від‐
крите  заняття  викладача 
Рубіжанської  школи  мистецтв  О. 
Герець  на  тему:  «Фортепіано  та 
синтезатор як дві взаємодоповню‐
ючі  форми  навчання  учнів‐
піаністів».     
      Глобальною  проблемою  й  пи‐
танням  майбутнього  є  класи 
SMART‐технологій,  де  учні  змо‐
жуть  створювати  власну  музику, 
записувати  її  в  семпловому  ви‐
гляді, прослуховувати в оркестро‐
вому  звучанні.  Будемо 
сподіватися, що навчальні програ‐
ми  будуть  створюватися  з  ураху‐
ванням  уподобань  та  вимог 
SMART‐покоління,  а  навчальні 
класи  поповнюватися  новим  су‐
часним  музичним  обладнанням.
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    Одним  з  чинників  розвитку 
суспільства  в  сучасних  умовах  є 
його  інформатизація.  Інформація, 
що  містить  світовий  досвід  люд‐
ства  та  є  історичною  пам’яттю  й 
основою  подальшого  економічно‐
го,  інтелектуального  і  духовного 
прогресу суспільства,  зберігається 
в  бібліотеках  світу.  Фонди  бібліо‐
тек є унікальною складовою будь‐
якої  загальнонаціональної  куль‐ 
турної  спадщини,  найціннішим 
джерелом  та  інформаційним  ре‐
сурсом. Поширення знань і зв’язок 
користувача  з  інформацією  зав‐
жди  були  пріоритетом  у  бібліо‐
течному  обслуговуванні,  проте 
сьогодні  масштаби  та  темпи 
соціальних  трансформацій  вима‐
гають відповідних змін у 
традиційній  діяльності 
бібліотеки  як  структу‐
ри,  що  обслуговує. 
      Сенс  роботи  бібліо‐
тек  нового  покоління  – 
це впровадження сучас‐
них  інформа‐  ційно‐
комунікаційних  техно‐
логій, що  забезпечують 
удосконалення навчаль‐
но‐виховного  процесу, 
доступність  та  ефек‐
тивність  освіти,  підго‐
товку  молодого 
покоління  до  жит‐
тєдіяльності  в  інфор‐
маційному  суспільстві.     
    Сучасні бібліотеки музичних ко‐
леджів  ‐  це  простір  для  життя, 
центр  інноваційного  розвитку.    В 
наш  час  має  змінитись  концепція 
самої  бібліотеки.  Ми  маємо 
змінити  позиціонування  бібліоте‐
ки з храму  історії, архіву на місце, 
де  створюються  інновації,  місце, 
де  можна  дізнатись  про  все 
найновіше,  що  відбувається  в 
світі. 
    Багато  бібліотек  вже  себе 
перейменували  на  бібліотечно‐ін‐
формаційний  центр.  Адже  бібліо‐
тека  не  просто  зібрання  книг,  а 
центри  саморозвитку,  цікавих 
зустрічей,  корисного  проведення 
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Бібліотекар ‐  Надія Курдіна
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часу. Послуги бібліотеки розвива‐
ються  за  інноваційними  напряма‐
ми  з  використанням  різноманіт‐   
них  креативних  форм  роботи. 
Завдяки  цьому  інформація,  яку 
отримують  користувачі,  стає  до‐
ступнішою  та  розгалуженішою. 
Важливим  орієнтиром  діяльності 
бібліотеки  є  читач  нового  по‐
коління з його запитами, потреба‐
ми  та  проблемами,  адже  перед 
сучасною  молоддю  чи  не  щодня 
постають  виклики  сьогодення. 
Сучасні  читачі  комп’ютерно  гра‐
мотні,  оснащені  мобільни‐  ми 
телекомунікаційними  приладами. 
Вони хочуть брати багато і на від‐
стані.  А,  отже,  ми  спостерігаємо 
тенденції  зростаючого  дистанцій‐

ного  сервісу.             
     Новий вік для бібліотек музич‐
них  коледжів  дав  необмежені 
можливості  наповнення  її  елек‐
тронними  носіями  інформації  та 
використання  електронної  інфор‐
мації  в  обслуговуванні.  Інтеграція 
Інтернет‐технологій  несе  в  собі 
величезний  потенціал  в  плані  на‐
дання  додаткових  можливостей 
для  створення  інформаційно‐
звукового  середовища.  Викори‐
стання  новітніх  інформаційних 
технологій  у  сфері музики  сприяє 
подальшому  розвитку  пізнаваль‐
ної діяльності, допомагає подола‐
ти психологічний бар’єр, дозволяє 
залучитися до інтерактивних мис‐

тецьких  технологій,  реалізувати 
принцип  індивідуалізації  й  естети‐
зації  почуттів  глядачів  та  слухачів. 
Засоби  Інтернету  ство‐  рюють 
унікальні  умови  для  озна‐йомлен‐
ня  з  культурним  розмаїттям  світу 
та  надбаннями  комунікації.
     Електронна книга як формат по‐
ширення  інформації  поступово 
витісняє  з ринку традиційні  «папе‐
рові»  варіанти  –  і  це  цілком  ви‐
правдано.  Для  створення  інтерак‐ 
тивних  і  електронних  книг  існує 
безліч програм: FlipSnack, Batalugu, 
Storyjumper,  Epubbud  та  ін.
    Різноманіття    ґаджетів  робить 
вивчення  необхідних  матеріалів 
доступним,  незалежно  від  місця  і 
часу  їх  прочитання,  а  обсяг  елек‐

тронних  навчальних 
посібників  і  корисних 
книг  в  електронному 
форматі  є,  несумнівно, 
компактними.
      Також  існує  багато 
програм для запису  нот: 
Sibelius,    Finale, 
MuseScore  та  ін.,  де  в 
програмі можна вводити 
ноти  в  ручному  режимі 
та  в  автоматичному.  За 
допомогою  аудіофайлу 
композиції  в  форматі 
MIDI  програма  перетво‐
рює  звуковий  сигнал  в 
нотний  запис  і  створює 

партитуру, яку можна відредагува‐
ти  або  відразу  ж  роздрукува‐
ти.               
    Нові ідеї, нові технології в бібліо‐
течній індустрії, нові сервіси та ре‐
сурси ми активно впроваджуємо в 
бібліотеці Сєвєродонецького коле‐
джу культури і мистецтв імені Сер‐
гія  Прокоф’єва,  іншими  cловами, 
ми  –  завжди  в  тренді.  Одні  з 
найбільш  популярних  ‐  Wi‐Fi,  вір‐
туальна  довідка  та  електронний 
каталог.  Впровадження  технологій 
–  не  данина  моді,  це  необхідність 
продиктована  часом,  інструмент 
для  орієнтування  в  сучасному  ін‐
формаційному  просторі.         
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Юний критик у сучасному медіапросторі

   
    Світ  навколо  нас  стрімко 
змінюється.  Це  віддзеркалюється 
в  філософії,  естетиці,  мистецтві. 
Постмодернізм  як  «новітніша» 
течія  сучасного  культурного  про‐
стору  привносить  «діалог»  стилів, 
«діалог»    епох,  сприяє    співісну‐
ванню  старого  та  нового,  класич‐
ного  та  суперсучасного.  Мистец‐
цтво  долає  орієнтацію  модерніз‐
му на художню еліту, та залучає в 
простір  творчості  фольклор,  кар‐
навал,  «масову  культуру».     
        Музика  течії  постмодернізму 
може  характеризуватися  комбі‐
нацією  різних  музичних  жанрів  і 
стилів,  для  неї  характерна  також 
іронія,  бажання  стерти  будь‐які 
межі  між  кітчем  і  високим  мис‐
тецтвом.
            Ще  в  19  столітті,  з  появою 
перших  аудіо  записів,    у  людей 
з’явилася  можливість  насолоджу‐
ватися улюбленими композиціями 
вдома.  Живі  звуки  гітари,  фор‐
тепіано,  скрипки  –  все  це  стало 
доступним  в  домашніх  умовах.  А 
поява  новітніх  музичних  програм 
дає  змогу  самому  стати  компози‐
тором,  міксуючи  в  одному  творі 
все,  що  подобається.     
         В сучасних умовах, коли ду‐
же  багато  різноманітних  елек‐
тронних  інструментів  та  звучань 
дуже  розповсюдженою  стала  са‐
ме  електронна  музика.  Деякі  ви‐
конавці  долучать  акустичні 
музичні  інструменти  до  елек‐
тронних  композицій,  «міксуючи» 
сучасність  та  класику.         
          Композитори  доводять  на 
власному  досвіді,  що  несумісні  з 
першого  погляду  сонорні  пласти 
(класично‐акустичні  та  сучасно‐
електронні)  можуть  доповнювати 
один одного. Вихований у дусі на‐
родної  аргентинської  музики,  Се‐
бастьян  Плано  перейняв  від  неї 
пристрасність,  вражаючий  мело‐
дизм,  але  водночас  для  його 
творчості  характерні  динамічний 
ритм  та  інноваційні  звукові  ефек‐
ти.  За  свій  альбом  «Verve»  Себа‐
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стьян  Плано  отримав  номінацію 
на  премію  «Grammy‐2020».  Свої 
перші роботи він почав писати ще 
в  дванадцять  років.  У  цьому  віці 
вундеркінд  досконало  опанував 
гру  на  фортепіано  й  почав  експе‐
риментувати  з  електронною  му‐
зикою.  Зараз  композитор  пише 
саундтреки  для  кіно  та  комп’ю‐
терних  ігор,  створює  власні 
оригінальні  твори,  часом з фольк‐
лорними  мотивами. 
   
     

Музичний фольклор – це народна 
творчість  (народні  пісні  й  танці, 
билини  й  інструментальні  награ‐
вання),  яка  завжди  надихала 
композиторів,  що  відбувається  і 
донині.  «Створює музику народ,  а 
ми,  художники,  її  тільки  аран‐
жуємо», –  сказав колись Михайло 
Глінка. Сучасні виконавці не тільки 
аранжують,  переінтоновують,  а  й 
органічно  вплітають  в  музичну 
тканину  народні  на‐
співи.  А  народні  ін‐
струменти,  особливо 
бандура,  трембіта, 
дримба,  всілякі  ударні 
– це ж справжні енер‐
гетичні «патерни» в су‐
часному техногенному 
світі. 
          Власне,  «ДахаБра‐
ха»  як  постмодерніст‐
ський український гурт 
намагається  бабуси‐
ним  пісням  надавати 

нове  дихання.  Пісні,  виконувані  в 
аутентичній  манері,  поєднуються 
зі  звучанням  широкого  ряду  ін‐
струментів:  віолончель,  акордеон, 
барабан,  жалійка,  флейта  та  бага‐
то  інших,  а  також  усі  твори  гурту 
представляють  собою  своєрідну 
гру  в  різних  музичних  жанрах: 
мінімалізм,  хіп‐хоп,  соул,  блюз 
(«Над Дунаєм», «Івана Купала», «Ой 
за  лісочком»,  «Колискова»,  «Кар‐
патський  реп»,  «Yanky»  та  ін.).  Му‐
зичний  стиль  гурту  визначається 
учасниками  як  «етно‐хаос»,  що 
підкреслює  «хаотичне»  поєднання 
різних  етнічних  складових.
           Незвичайне, з точки зору тра‐
диції,  але  цілком  характерне  для 
нової  постмодернової  доби  поєд‐
нання  –  це  народна  й  електронна 
музика. Мається на увазі не просто 
«українські пісні» в сучасній оброб‐
ці,  а  відродження  звучання  народ‐
них  музичних  інструментів.  Свій 
стиль українська група «Onuka» на‐
зиває фолькотронікою. Засновник і 
головна  солістка  Ната  Жижченко 
(етнокультуролог  за  освітою)  вва‐
жає,  що  вони  «призводять  україн‐
ську  музичну  традицію  у 
відповідність  зі  звучанням  21‐го 
століття». Інструментарій групи яв‐
ляє  собою клавішні,  ударні  інстру‐
менти,  тромбони,  валторни, 
трембіти,  цимбали,  сопілка,  бан‐
дура  й  електронний  семплер.  Ба‐
гато  композицій  групи  «Onuka» 
дивним чином переносять  слухача 
з  нашого  часу  то  в майбутнє,  то  в 
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головний редактор,  студентка ІІ 
курсу ‐  Єлизавета Мельник

 Між сучсним і минулим

Юний критик у сучасному медіапросторі

  Чи повинен музикант нашого ча‐
су  розуміти  «SMART‐мову»?  Да‐
вайте  спробуємо  розібратись,  чи 
потрібні сучасні технології в житті 
музиканта. Багато копозиторів на‐
шого часу вже освоюють і викори‐
стовують  на  практиці  різноманіт‐ 
ні  технології  нового  дня.  Напри‐
клад,  зараз  існує  багато  програм, 
за допомогою яких музиканти мо‐
жуть  полегшити  своє  життя, 
працюючи з електронними парти‐
турами.  І  якщо  такі  відомі  компо‐
зитори  як  Бах,  Моцарт,  Вагнер, 
Шостакович  створювали  орке‐
строву  музику  опираючись  тільки 
на  внутрішній  слух,  то  в  часи  по‐
коління  Z  є  можливість  одразу 
прослуховувати  створену  музику 
за  допомогою  комп’ютерних  про‐
грам  та  акустичних  систем.       
 

 
     У сучасних музичних ЗВО при‐
сутній  предмет  музична  інформа‐
тика,  де  вивчаються  принципи 
збереження,  зберігання  та  оброб‐
ки інформації. До цих видів інфор‐
мації  належать  ноти  та 
аудіозаписи  музичних  творів, 
електронні  монографії  та  підруч‐
ники,  вокальні  фонограми  тощо. 
Основним  інструментом  в  роботі 
сучасного  музиканта  є  комп’юте‐
ри,  синтезатори,  ноутбуки,  план‐
шети,  смартфони.  Цікавою 
стороною музичної інформатики є 
така  форма  роботи  як  обробка 
звуку, що дає змогу створювати й 
одразу  відтворювати  написану 
музику  за  допомогою  штучного 
інтелекту. Також опанування даної 
дисципліни  дає можливість  отри‐
мання  додаткової  спеціалізації  в 

минуле, і знову в майбутнє, і знову 
в  минуле,  утворюючи  тим  самим 
справжній  «діалог»  епох  («Місто», 
«Завтра»,  «Look»,  «Time», 
«Svitanok» і т. д.).                             
      В  Україні  шанувальників  елек‐
тронної  музики  може  приємно 
здивувати  гурт  DZ’OV.  Серед  ре‐
пертуару  музикантів  обробки 
творів  Дмитра  Шостаковича  та 
Aphex  Twin  (британський  компо‐
зитор,  діджей,  продюсер, 
спеціалізується  на  жанрах  техно, 
електро,  ембієнт,  acid,  драм‐енд‐
бейс  та  IDM).  Учасники  сучасного 
колективу  зізнаються:  «Головна 
проблема  в  тому,  що  електронну 
музику  ми  граємо  на  живих  ін‐
струментах,  усі музиканти  в  нас  з 
академічною  освітою,  грають  в 
оркестрах.  Для  людини,  котра 
займається  академічною,  хай  на‐
віть  сучасною,  музикою,  це  дуже 
непросто.  Необхідно  прослухати, 
проаналізувати  й  зрозуміти,  як 
відтворити  це  на  живому  інстру‐
менті».     
     Вплив культури постмодерну 
на  сучасну 
музику  зму‐
шує  «автора 
–  виконавця 
–  слухача» 
зливатися  в 
єдиному  по‐
риві музично‐
го  потоку. 
Між ними не‐
має  кордонів: 
історична 
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епоха,  сцена, 
концертна 
зала.  Вони 
єдине ціле,  во‐
ни  рівноправні 
учасники  ви‐
стави,  де  ав‐
тор вільний від 
думки  слу‐
хачів. 
          Підводячи 
підсумок,  слід 

зазначити,  що  для  сучасної  мо‐
лоді,  справжнього  SMART‐по‐
коління,  дуже  важливо  говорити 
їхньою  мовою.  Таке  складне  для 
багатьох  музичне  мистецтво  мо‐
же  стати  ближче,  наприклад, 
шляхом  залучення  цитат  відомих 
композицій  у  популярні  елек‐
тронні мікси,  а  також може  попу‐
ляризувати  творчість  класичних 
композиторів  за  допомого  синте‐
тичних  концертів  та  форм  вико‐
нання.  Таким  чином,  цитування, 
інтерпретація  та  існування  народ‐
ної  пісні  чи  класичної  мелодії  в 
нових,  часом  далеких  музичних 
контекстах (інтертекст) є свого ро‐
ду  експериментом,  який  дає  ста‐
рим пісням та творам нове життя. 
Такі  інновації  можуть  стирати 
рамки та кордони між стилями та 
епохами, між сучасним і минулим.

SMART‐мова в 
житті музиканта

Продовження на сторінці 6
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А ви колись чули 
клубну класику? 

Юний критик у сучасному медіапросторі

дипломі,  а  згодом  працевлашту‐
ватися  звукорежисером,  звуко‐
оператором,  діджеєм  або 
аранжувальником. 

       Кожен  викладач  сам обирає,  в 
якій програмі буде  зручно працю‐
вати з учнями. Серед найпопуляр‐
ніших  програм  можна  згадати 
наступні:  «Сubase»,  «Reaper», 
«MuseScore», «Finale». В Сєвєродо‐
нецькому коледжі культури і мис‐
тецтв  на  заняттях  з  інформатики 
студенти навчаються працювати з 
музичним  звуком  і  мультімедіа,  а 
також починають опановувати ази 
музичних  програм  в  контексті 
формування уявлення про можли‐
вості  сучасних  комп’ютерних  тех‐
нологій. 
         Протягом багатьох років вчені 
різних  країн  поліпшують  засоби 
обробки  інформації,  створюють 
нові більш досконалі програми. Ці 
нові  «слова»  в  «словнику»  музи‐
канта,  дійсно,  стають  необхідни‐
ми  й  доповнюють  арсенал 
музичних  прийомів  та  методів. 
Володіти  SMART‐мовою  зручно, 
швидко  і  дуже  цікаво,  тому  –  ре‐
комендуємо!

     Наші студенти дуже пишають‐
ся тим, що навчаються в музично‐
му  коледжі    імені  Сергія 
Прокоф’єва,  адже  він  названий  на 
честь не тільки нашого співвітчиз‐
ника,  а  й  одного  з  найяскравіших 
талантів  у  світі  музики,  чиє  ім’я 
знаходиться  на  вершині  списку 
найбільш  вико‐
нуваних  компо‐
зиторів  ХХ 
століття. Сергій 
Прокоф’єв 
заявив про себе 
ще  в  роки  сту‐
дентства, міцно 
засвоївши  тра‐
диції  націо‐
нальної  композиторської  школи, 
він  усе ж  ішов власним шляхом – 
«до  берегів  нової  простоти», 
зустрічаючи інколи непорозуміння 
чи навіть заперечення власної му‐
зики. Його  звинувачували  «у фор‐
тепіанному кубізмі  і футуризмі»,  у 
відсутності смаку, у непотрібному 
новаторстві.  Рецензенти  відноси‐
ли  творчий  стиль  Сергія  Про‐
коф’єва  до  «крайнього  напрямку 
модернізму»,  говорили,  що  він 
«заходить  у  своїй  сміливості  й 
оригінальності  набагато  далі  за 
сучасних  французів».  Реформа‐
торські традиції Сергія Сергійови‐
ча  продовжив    його  онук  – 
Габріель  Прокоф’єв.       
       Габріель Прокоф’єв, син худож‐
ника  Олега  Прокоф’єва  (молод‐
ший  син  Сергія  Сергійовича),  ‐ 
британський композитор  і продю‐
сер, починав свою музичну кар’єру 
як діджей. У дитинстві він займав‐
ся  грою  на  фортепіано,  валторні, 
трубі,  але  пов’язувати  своє  життя 
з  музикою  не  збирався.  Його  об‐
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студентка IV курсу ‐ 
Катерина Приказчикова

SMART‐мова в 
житті музиканта

тяжувало відоме прізвище діда. «Я 
переймався 
тим, що люди 
чекатимуть 
від  мене  за‐
надто  багато, 
вважатимуть, 
якщо  я  онук 
Прокоф’єва, 

то повинен бути генієм. Це був ду‐
же високий щабель. Навіть зараз я 
відчуваю,  що  трохи  перевантаже‐
ний  спадком  Прокоф’єва,  ‐ 
зізнається  Габріель,  ‐  а    хочу  бути 
собою.  Так  завжди  буває  з  онука‐
ми  знаменитостей».  Наприкінці 
1980‐тих  він  разом  з  друзями 
створює  електро‐постпанк  групу 
«Spectum»,  де  виступав  як  діджей 
під  псевдонімом Gabriel Olegavich. 
Згодом  Габріель  Прокоф’єв  на‐
вчався  у  Бірмінгському  універси‐
теті,  де  вивчав  філософію  та 
композицію.               
      Він поєднує у своїй творчості й 
класичне,  й  популярне:  у  2004 
році  створює  лейбл  «Nonclassical» 
для  того,  щоб  записувати  ака‐
демічну  музику  й  представляти  її 
в  нетрадиційному  вигляді.  Для 
цього  використовуються  незвичні 
для  класики  інструменти  (діджей‐
ські  «вертушки»,  наприклад)  та 
ремікси.  Так,  минулого  року  в 
німецькому  місті    Бонн  Габріель 
Прокоф’єв  представив  ремікс  зна‐
менитої  Дев’ятої  симфонії  Бетхо‐
вена.  Це  зайвий  раз  доводить: 
шедеври  минулого  й  сьогодні  мо‐
жуть  глибоко  вражати  нас.    Га‐
бріель  вважає,  що  завдяки  музиці 
минулого  ми  можемо  відновити 
зв’язок  з  емоційними  переживан‐
нями  наших  пращурів.   
           Одночасно  з  лейблом у Лон‐
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    Технології щільно ввійшли в на‐
ше життя, а в  Інтернеті  існує без‐
ліч додатків, які здатні спростити 
і  побут  музиканта.  Певна  річ, 
телефон  завжди  поруч  із  нами, 
тож пропоную власну добірку з 5 
мобільних  додатків  для музикан‐
тів.
    Перший  мобільний  додаток, 
який я б порадив вам – це метро‐
ном від «Soundbrenner». Серед ве‐
ликої  кількості  метрономів  саме 
цей  більшість  користувачів 
знайшли  зручним.  Вражає 
мінімалістичний  дизайн,  функція 
задання  власного  ритму  та  вста‐
новлення  акцентів  на  різні  долі. 
Окрім цього, додаток розроблено 
спеціально для SMART‐годинника 
«Soundbrenner  Core»,  він  може 
синхронізуватися  з  декількома 
пристроями  та  чудово  підійде, 
якщо  ви  граєте  у  гурті.
          Коли  йдеться  про  метроном, 
то  неможливо  не  згадати  додат‐
ки  для  налаштування  інструмен‐
тів. Одним з таких є програма від 
Soundcorset  «Тюнер  і  метроном». 
Хроматичний  тюнер  дозволить 
вам  швидко  налаштувати  будь‐
який інструмент. Також у додатку 
ви  знайдете  Метроном, 
особливість  якого  –  зміна  темпу 
через  вибраний  проміжок  часу,  а 
також  Камертон,  якщо  він  вам 
знадобиться. Та це ще не все: му‐
зичний  аналізатор,  можливість 
звукозапису,  календар  занять,  та 
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добірка з більш ніж 4000 нот без‐
коштовно. 
    Наступний  додаток  має  назву 
«Абсолютний  слух  –  Тренировка 
Слуха  и  Ритма».  Ця  програма  чу‐
дово  підійде  тим,  хто  тільки  стає 
на  музичний  шлях.  У  додатку  ви 
зможете  ознайомитись  з  теорією 
музики та перевірити себе у прак‐
тичних завданнях. Вивчайте інтер‐
вали,  акорди,  пишіть  диктанти,  а 
потім  можете  подивитися  свій 
професійний  розвиток  у  розділі 
«Статистика».
    В контексті популярного музич‐
ного редактора «MuseScore» з’яви‐
вся    мобільний  додаток.  Після 
встановлення  ви  зможете  знахо‐
дити,  зберігати  та  програвати 
твори  відомих  композиторів  та 
власні  композиціії,  навіть  у  ре‐
жимі  off‐лайн.  У  цьому додатку  є 
можливість  встановлювати  темп, 
транспонувати в різні тональності  
та  ділитися  нотами  з  друзями.
     Коли поруч немає інструмента, 
але потрібно зіграти мелодію, вам 
допоможе  «Piano»  від  Gismart.  Це 
не тільки симулятор фортепіано, а 
я  й  цікава  гра  з  популярними ме‐
лодіями та піснями. На додачу, ви 
маєте  можливість  змінювати  ін‐
струменти  та  записувати  власні 
мелодії.       
  Тож обирайте для себе найбільш 
зручний  додаток  та  долучайтеся 
до  сучасного  SMART‐простору.
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доні  була  заснована  однойменна 
клубна ніч «Nonclassical», саме там 
і можна почути клубну класику. Ці 
дві,  здається,  несумісні  речі  Га‐
бріель  майстерно  поєднує.  З  ди‐
тинства  знайомий  з  шедеврами 
світової  музичної  скарбниці,  він 
зрозумів, що класична музика зни‐
кає з культурного життя суспіль‐
ства, 
коли 
більшіс
ть  слу‐
хачів на‐
віть 
уявлен‐
ня  не 
мають 
про  неї. 
Бажа‐
ючи 
привер‐
нути  їх‐
ню 
увагу, 
композитор уже 16 років  створює 
сучасні  аранжування  класичної 
музики  в  нічних  клубах.     

      Американський  музикознавець 
Ричард Тарускін зазначає: «Сьогод‐
ні  класична  музика  не  вмирає,  а   
змінюється»  й  додає,  що  його 
улюбленим  прикладом,  котрий 
ілюструє  даний  процес  є  діяль‐
ність  Габріеля Прокоф’єва.           

студент І курсу –
Кирило Власенко

студент IV курсу ‐ 
Артем Подзюбанчук

TOP‐5 додаткі
в музиканта

А ви колись чули 
клубну класику? 
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Музикант у смартфоні: нові 
можливості

     Наш час дуже відрізняється від 
минулого.  Недарма  21  століття 
називають «століттям технологій». 
Інновації  проникли  і  в  музичне 
мистецтво:  на  комп'ютері  ство‐
рюється музика, з'являються елек‐
тронні  інструменти,  розповсю‐ 
джуються  різні  підсилювачі  звуку.
Сьогодні,  мабуть,  кожен  кори‐
стується  сучасними  гаджетами, 
серед  яких  найбільшу  популяр‐
ність  займає  смартфон.  Крім 
здійснення дзвінків, у ньому є без‐
ліч  інших  функцій.           
     Щоб навчитися краще грати на 
фортепіано,  можна  використову‐
вати  мобільний  додаток  «Simply 
Piano» для самостійної підготовки. 
Звичайно,  він  має  аналоги,  але 
«Simply  Piano»  найзручніший.  У 
мобільному  додатку  є  навіть  тю‐
нер,  за  допомогою  якого  можна 
налаштувати  свій  інструмент. 
Для  читачів‐музикантів  буде  ко‐
рисним також сайт, де можна без‐
коштовно  завантажувати  ноти  – 
це Sheets‐piano.ru. Там дуже бага‐
то  творів  різних  жанрів.  Завдяки 
сучасним  технологіям,  при  вив‐
ченні твору ми маємо можливість 
послухати його в різних  інтерпре‐
таціях,  що  значно  розширює 
світогляд  музиканта  і  якість  його 
виконання.

      Коли  я  уявляю  давні  часи  та 
порівнюю  їх  з  сьогоденням,  зав‐
жди згадую життя та побут відо‐
мих  композиторів.  Ось,  Йоганн 
Себастьян  Бах,  щоб  послухати 
гру  відомого  органіста  Дітріха 
Букстехуде  вирушив  у  тривалу 
пішу  подорож  до  іншого  міста! 
Олександр  Порфирович  Бородін 
ноти  записував  олівцем,  а  щоб 
папір  довше  зберігалася,  оброб‐
ляв  його  яєчним  білком.  Людвіг 
Ван  Бетховен  у  віці  27  років  по‐
вністю  втратив  слух.  На  той  час 
ще  не  існувало  спеціальних  ме‐
дичних  приладів  для  його  покра‐
щення,  але  композитор  був 
борцем,  не  падав  духом  і  про‐
довжив  складати  твори,  які  вва‐
жаються  взірцем  класицизму  в 
музиці.  Завдяки  цій  ретроспек‐
тиві можна зрозуміти, наскільки в 
наш  час  простіше  отримати 
освіту.  Нам  не  потрібно  добира‐
тися  пішки,  щоб  послухати  від‐
мінного  музиканта,  не  потрібно 
обробляти  папір,  щоб  він  довше 
зберігався    і ми можемо  «полаго‐
дити»  свій  слух.  Це  все  завдяки 
прогресу  та  інноваціям,  відмови‐
тися  від  яких  неможливо  й  без‐
глуздо.                 
          Підводячи  підсумок,  слід  за‐
значити,  що  сучасні  SMART‐тех‐

нології  стали 
невід’ємною  ча‐
стиною  нашого 
життя.  Окрім  зви‐
чайних  повсяк‐
денних  прис‐ 
троїв,  якими  ми 
кожен  день  кори‐
стуємося,  вони 
знайшли своє міс‐
це  у  мистецтві, 
зокрема  в  музиці, 
і  принести  зруч‐
ність  та  користь.
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студентка IV курсу ‐ 
Олена Бразолій

Йдемо  в  ногу  з  часом 

Безпечний 
Інтернет

    11  лютого  2020  року  у  світі 
відзначався День безпечного Інтер‐
нету  під  гаслом  «Разом  для  най‐
кращого  Інтернету».  День 
безпечного  Інтернету  було  запо‐
чатковано  з  метою  залучення  до 
співпраці  дітей,  батьків,  вихова‐
телів,  освітян,  соціальних  праців‐
ників,  представників  індустрії  та 
політиків, надихаючи  їх відігравати 
свою роль у створенні найкращого 
Інтернету.
        Впродовж лютого  студенти  ко‐
леджу  активно долучалися до  різ‐
них  освітніх  програм,  присвячених 
цьому  Дню,  серед  яких: 
•«Інтернет:  як  безпечно  грати,  на‐
вчатися  і  працювати»  –  онлайн‐
урок від Cisco Networking Academy 
Ukraine  та  провідних  університетів 
при підтримці Кіберполіції  України 
та  ДНУ  «Інститут  модернізації 
змісту  освіти».  Під  час  уроку  сту‐
денти  ознайомилися  з  такими  пи‐
таннями,  як  «Небезпеки 
кіберпростору»,  «Як  хакери  захи‐
щають  Інтернет», «Хацкери. Або як 
обманюють  халявщиків  в  Інтер‐
неті»;
•«Безпечний  Інтернет»  –  Все‐
український  конкурс,  покликаний 
об’єднати всіх, хто користується Ін‐
тернетом.  В  основі  його  завдань  – 
не шкільна  програма  з  інформати‐
ки,  а  цікаві  та  важливі  питання,  з 
якими  стикається  кожна  людина, 
коли  користується  комп’ютером, 
планшетом,  смартфоном  та  вихо‐
дить  в  Інтернет.  Студентів  нашого 
коледжу  було  відзначено  25 
відзнаками, а саме: 1 Диплом І сту‐
пеня,  3 Дипломи  ІІ  ступеня,  8 Ди‐
пломів  ІІІ  ступеня,  13  іменних 
сертифікатів.  Цей  результат  гово‐
рить  про  те, що  у  студентів  сфор‐
мувалася цифрова грамотність, яка 
у  майбутньому  рятуватиме  їх  від 
неприємностей,  що  можуть  очіку‐
вати  в  Інтернеті. 

завідувач кабінету інформатики,
викладач ЦК «Загальноосвітні та

соціально‐гуманітарні дисципліни»,
кандидат педагогічних наук ‐

Олексій Воронкін
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Просто жити SMART

    Багато подорожувати, відкрива‐
ти  та  досліджувати  нові  місця  – 
це  одне  з  таких  бажань,  яке 
займає  провідне  місце  серед  ін‐
ших цікавих та приємних мрій лю‐
дини. Мабуть кожен з нас хотів би 
мати можливість відвідати якомо‐
га  більше  красивих  і  захоплю‐
ючих,  відомих  і  таємничих 
куточків  нашої  планети  та  дізна‐
тись  про  життя  на  різних  конти‐
нентах,  про  культури  інших 
народів,    їх  звичаї,  а  також  поба‐
чити, що  там  є  такого,  чого  в  нас 
немає. 
       Крім того, ми живемо за часів, 
коли  інновації  стають  все  більш 
цікавими та необхідними, що вже 
важко уявити наше життя без них. 
Тобто  все  більше  і  більше  люд‐
ство  створює  вдосконалені  умови 
для  свого  існування,  де  було  б 
легко  та  приємно  жити.  Не  важ‐
ливо, що людина робить: працює, 
насолоджується  прогулянкою  з 
близькими,  подорожує,  займаєть‐
ся  спортом  або милується  приро‐
дою,  ‐  все,  що  її  оточує  повинно 
не  тільки  гармонійно  доповнюва‐
ти  природне  середовище,  а  й  до‐
помагати  в  діях  та  тішити  око. 
        Коли  замислюєшся,  яким  по‐
винно  бути  інноваційне  місто,  на 
думку  одразу  спадає    чудова  та 
комфортна столиця Датського Ко‐
ролівства  –  Копенгаген.  Чому  са‐
ме  це  європейське  місто? 
Спробуємо  поглянути  на  це  пи‐
тання  зсередини,  ніби  ми  опини‐
лися  там  та  відчули  дивовижну 
атмосферу  славнозвісного  скан‐
динавського  «Хюгге».                   
           Якби довелося жити там дея‐
кий  час  і  побачити  на  власні  очі 
все,  що  відбувається  в  одній  з 

найстабільніших  держав  Європи, 
одразу  помітно  б  стало,  що  це 
ідеальне місто  для життя.  Копен‐
гаген  поділено  на  райони,  так 
звані  Комуни  (як  і  всі  населені 
пункти  в  Данії),  що  дозволяє  рів‐
номірно  і  найбільш  правильно 
розподіляти  місцевий  бюджет. 
Там немає бідних і багатих. Рівень 
зарплат  високий  в  усіх.  Різниця 
між  заробітною  платою  пекаря  і 
директора  крупної  корпорації  іс‐
нує,  але  не  відрізняється  в  сотні 
або  тисячі  разів.  І  директор  і  пе‐
кар  можуть  дозволити  собі  носи‐
ти  будь‐який  одяг;  їсти  улюблену 
їжу; ходити ввечері в ресторани й 
таке  інше.  Влада  підштовхує  лю‐
дей  займатися  тим,  чим  подо‐
бається,  а  не  тим,  де  будуть 
платити  добрі  гроші.  Не  можна 
заперечувати й той відомий факт, 
що  із  заробітної  плати  там  відра‐
ховуються  великі  податки,  але  всі 

вони  цілком  йдуть  на  облашту‐
вання  і  підтримання  міст. 
        Транспортна  галузь  в  Королів‐
стві  є  на  дуже  досконалою.  Сто‐
совно  автомобільного  транспорту 
в Данії можна сказати, що він до‐
сить  поширений,  авто  є  в  кожній 
сім’ї.  Проте    на  автомобілі  також 
накладається  великий  податок, 
що  легко  пояснюється  прагнен‐
ням  до  збереження  екології  в 
Державі  та,  як  наслідок,  в  усьому 

світі.  Тому  мешканці  міста 
надають  перевагу  електро‐
мобілям,  а  якщо  все  ж  таки 
купують  звичайний  авто‐
мобіль  на  бензиновому  па‐
ливі,  то    намагаються 
використовувати їх тільки на 
далекі  відстані.                 
        Щоб  доїхати  до  супер‐

маркету або на роботу, данці вва‐
жають  за краще використовувати 
велосипеди. Це найпопулярніший 
вид  транспорту  в Данії,  тому що, 
по‐перше,  він  екологічний,  по‐
друге,  допомагає  підтримувати 
бадьорість  та  здоров’я  в  належ‐
нму  стані.  В  Копенгагені  можна

побачити  таки  різновиди  велоси‐
педів, які майже ніде не можливо 
зустріти.  По  вулицям,  спеціально 
обладнаним  велодорожками  та 
велосвітлофорами  рухаються 
електро‐велосипеди  (їх  дуже  ба‐
гато), звичайні велосипеди, великі 
та  маленькі,  велосипеди  з  вели‐
кою  коляскою  для  перевезення 
маленьких  дітей,  музичних  ін‐
струментів  або  спортивного  спо‐
рядження, й велосипеди для двох 
водіїв  одночасно  тощо. 
    Взагалі,  з  велосипедом  там 
можна подорожувати й в інше мі‐
сто  в  супер‐сучасних  потягах,  які 
обладнані  спеціальними  вагона‐
ми для велотранспорту. Такі ваго‐
ни легко побачити та неможливо 
пропустити  –  спеціальні  знаки‐
малюнки  велосипедів  містяться 
на вікнах та на перонах. Потрібно 
тільки  чекати  на  потяг  в  тому 
місті,  де  намальований  цей  сим‐
вол  і в зазначений час потяг з ва‐
гоном  для  перевезення 
велосипедів  просто  зупиниться 
перед  вами.  До  речі,  весь  транс‐
порт  в  Копенгагені  рухається  за 
чітким  та  постійним  розкладом, 
який рідко  змінюється. Коли таке 
трапляється,  про  це  обов’язково 
повідомляють.  Дуже  зручно,  що 
можна  зайти  на  датський  офіцій‐
ний  сайт  розкладу  руху  транс‐
портних  засобів 
(www.rejseplanen.dk), щоб скласти 
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або  перевірити  свій  маршрут  на 
актуальність.  Для  цього  існує 
спеціальний  додаток  на  мобіль‐
ний  телефон  «Rejseplanen»,  який 
можна  скачати  на  смартфон  та 
без  проблем  користуватися  .
Всі  потяги  швидкісні  та  мають 
електронні  табло  з  маршрутом 
слідування.  Кожна  станція  оголо‐
шується  з  динаміків,  тому  якщо 
навіть  трапиться  дрімота,  то, 
будьте  впевнені,  свою  зупинку  не 
проїдете. 
      Взагалі,  з  велосипедом  там 
можна подорожувати й в  інше мі‐
сто  в  супер‐сучасних  потягах,  які 
обладнані  спеціальними вагонами 
для  велотранспорту.  Такі  вагони 
легко  побачити  та  неможливо 
пропустити  –  спеціальні  знаки‐
малюнки  велосипедів  містяться 
на  вікнах  та на перонах. Потрібно 
тільки  чекати  на  потяг  в  тому 
місті,  де  намальований  цей  сим‐
вол  і  в  зазначений  час  потяг  з  ва‐
гоном  для  перевезення 
велосипедів  просто  зупиниться 
перед  вами.  До  речі,  весь  транс‐
порт  в  Копенгагені  рухається  за 
чітким  та  постійним  розкладом, 
який  рідко  змінюється.  Коли  таке 
трапляється,  про  це  обов’язково 
повідомляють.  Дуже  зручно,  що 
можна  зайти  на  датський  офіцій‐
ний  сайт  розкладу  руху  транс‐
портних  засобів 
(www.rejseplanen.dk),  щоб  скласти 
або  перевірити  свій  маршрут  на 
актуальність.  Для  цього  існує 

спеціальний  додаток  на  мобіль‐
ний  телефон  «Rejseplanen»,  який 
можна  скачати  на  смартфон  та 
без  проблем  користуватися  .
    Всі  потяги  швидкісні  та  мають 
електронні  табло  з  маршрутом 
слідування.  Кожна  станція  оголо‐
шується  з  динаміків,  тому  якщо 
навіть  трапиться  дрімота,  то, 
будьте  впевнені,  свою  зупинку  не 
проїдете. 
       В Копенгагені, й взагалі в Данії, 
існує  єдина  електронна  система 
оплати  проїзду  на  усіх  видах 
транспорту:  автобусі,  потягу,  про‐
гулянкових  човнів  по  каналам  та 
метро.  До  речі,  вагони  метро  в 
Копенгагені  їздять  без  водіїв  і 
цілодобово  й  керуються штучним 
інтелектом.  Для  того  щоб  подо‐
рожувати  громадським  транспор‐
том,  потрібно  мати  транспортну 

картку, яку на вході та виході тре‐
ба прикладати до маленьких сен‐
сорних  автоматів  з  синім  колом  у 
центрі.  Надписи  на  зеленому  та 
красному  фоні  внизу  кола  від‐
повідають  входу  та  виходу  від‐
повідно.  Таким  чином,  пасажир 
регіструється  у  єдиній  транспорт‐
ній  системі,  яка  відзначає  на  який 
станції  він  зайшов  до  транспорт‐
ного  засобу  й  де  він  вийшов.  Ав‐
томатично  знімається  плата  за 
проїзд.  Але  ще  існують  інші 
SMART‐квитки,  наприклад  піль‐
гові  або  електронні,  яки  показу‐
ються  безпосередньо  водієві  зі 
свого  мобільного  пристрою.  Все 
це  дуже  зручно  та  швидко,  не 
треба  простоювати  в  чергах  та 
витрачати  безцільно  свій  цінний 
час.
      Всі дороги й траси знаходяться 
в дуже гарному стані. Як вже було 
зазначено, всюди існують доріжки 

для  велосипедистів.  Відмінними 
також є тротуари, які скрізь одна‐
ково‐прекрасні  і  складаються  з 
двох  рядів  бетонних  плит 
розділених  між  собою  одним  ря‐

дом  бруківки.                   
        Система  розрахунку  в  магази‐
нах та супермаркетах знаходиться 
на  новому  інноваційному  рівні,  в 
порівнянні  з  нашою  країною. 
Більшість  людей  розплачуються 
картками або ж через додаток на 
мобільному  пристрої  «Mobile 
Pay».  Не  треба  стояти  у  черзі  на 
касі, а можна бути самому собі ка‐
сиром,  якщо  у  смартфоні  є 
спеціальний  додаток,  який  дозво‐
ляє  сканувати  куплений  товар 
самостійно.  На  виході  з  магазину 
можна  побачити  QR‐код,  який 
теж  сканується,  і  це  є  останній 
етап  самостійної  покупки. 
        Неперевершена  продуманість 
та  краса  панує  в  інноваційному 
Копенгагені,  де  навіть  місце  для 
сміття  виглядає  естетично.  Біля 
кожного будинку має бути 4 сміт‐
тєвих  ящика для різних  видів  від‐
ходів:  скло  і  метал,  пластик  і 
папір,  органічні  відходи  і  окремо 

викидають  картон.  Навіщо  так 
роблять?  Все  це  тому,  що  напри‐
клад,  папір  і  пластик,  переробля‐
ються  заново.  До  речі  більшість 
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використаних  пластикових  пля‐
шок  віддається  назад  в  той  мага‐
зин,  де  був  куплений  продукт  і 
таким  чином  повертаються  гроші 
у  вигляді  чека  з  сумою,  на  яку 
можна  купити  нові  продукти  в 
цьому  магазині.  Все  є  дуже  зруч‐
ним  та  екологічним.             
      Якщо хочеться прогулятися мі‐
стом,  відсвяткувати  щось  з 
компанією на природі або навпаки, 
десь  усамітнитися,  ховаючись  від 
тяжких буднів, для цього  існує ве‐
лика  кількість  зелених  парків, 
садів,  скверів  та  набережних, де  є 
спеціально  обладнані  місця  для 
барбекю, альтанки, красиві фонта‐
ни,  старовинні  замки  і  пам'ятники 
або  сучасні  інсталяції.  Можна  го‐
динами ходити  і насолоджуватися 
красою  дуже  стародавніх  дерев, 
доглянутих клумб або лабіринтів з 
чагарників.  Також  часто  в  будь‐
якому  парковому  ставку  можна 
побачити  вільно  плаваючих  качок 
або лебедів. Всі водойми в Копен‐
гагені  мають  чисту  воду.  Навіть  є 
басейни  і  пляжі  в  самому  центрі 
міста, де люди приймають сонячні 
ванни  або  купаються  в  теплий 
період  року.                  .
      Копенгаген – це не дуже вели‐

ка  за  масштабом  столиця,  якщо 
порівнювати  його  наприклад  із 
нашим  Києвом.  Але  це  одне  з 
найкрасивіших  та  інноваційніших 
міст  у  світі.  Там  гармонійно 
співіснують  сучасна  та  старовин‐
на  архітектури,  сучасні  технології 
та  традиція.  Новітні  житлові  бу‐
динки  створюються  за  окремим 
індивідуальним дизайном і кожна 
споруда  є  унікальною  та  не  схо‐
жою на іншу. Кожна квартира або 
приватний  будинок  є  особливим 
й  неповторним.                 
        Данці  дуже  люблять 
мінімалізм  в  інтер’єрі.  Як  кажуть, 
їм  не  вистачає  світла  через  спе‐
цифічні погодні умови, пов'язані з 
близьким  розташуванням  їх 
країни до моря  та довгими ноча‐
ми  взимку.  Тому  вони  полюбля‐
ють  світлі  кольори,  багато 
додаткового освітлення та свічки. 
Все  це  створює  затишок  і  красу, 
яка  дуже  подобається  як  приїж‐
джим  туристам  так  і  господарям 
міста. Вони  вміють насолоджува‐
тися  цим,  зупиняти  щасливу 
мить,  як  на  картинах  ім‐
пресіоністів.  Недарма  данці  вва‐
жаються однією з найщасливіших 
націй  в  світі. 
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Яна Михайлова

   Чому Копенгаген – 
ідеальний приклад 
інноваційного міста:

‐ місто поділено на Комуни (райо‐
ни),  що  дозволяє  рівномірно  роз‐
поділяти  місцевий  бюджет,  тому 
там  немає  бідних  і  багатих;
‐  досконала  транспортна  галузь  в 
Королівстві,  перевага  електро‐
мобілів та широке розповсюджен‐
ня  велотранспорту  з  наявністю 
спеціальних  велодоріжок;
‐ єдина електронна система опла‐
ти проїзду на усіх видах транспор‐
ту: автобусі, потязі, прогулянкових 
човнах по  каналам та метро  (роз‐
рахунок за допомогою мобільного 
додатку  «Rejseplanen»,  SMART‐
квитки);
‐  система розрахунку в  супермар‐
кетах  в  основному  через  додаток 
«Mobile  Pay»,  а  також  самообслу‐
говування  за  допомогою  QR‐
кодів;
‐  естетика  та  краса  в  усьому,  на‐
віть  у  смітті  (сортування  різних 
видів  відходів:  скло  і  метал,  пла‐
стик  і  папір,  органічні  відходи  і 
картон). 
‐  гармонійне  співіснування  сучас‐
ної  та  старовинної  архітектури, 
сучасних  технологій  та  зелених 
парків,  садів,  скверів  і  набереж‐
них;
‐  мінімалізм  в  інтер’єрі,  світлі  ко‐
льори,  багато  додаткового  осві‐
тлення  створюють  дивовижну 
атмосферу  славнозвісного  скан‐
динавського  «Хюгге».
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Якою повинна бути сучасна система пошуку 
інформації?

Медіаграмотність. Інформаційна культура

        Протягом  усього  періоду  ро‐
звитку  науки  і  культури  йде  про‐
цес  накопичення  інформації  та 
знань,  які  фіксуються  на  різно‐
манітних  видах  документів.  По‐
няття  «документ»  відображає 
ознаки  реально  існуючих  пред‐
метів, що є об`єктами практичної 
діяльності  особистості  зі  ство‐
рення, збору, аналітико‐синтетич‐
ної  обробки,  зберігання,  пошуку, 
розповсюдження та використання 
документної  інформації.              .
      Зростаючі  світові  інформаційні 
ресурси  викликали  необхідність 
різкого  розвитку  «інформаційної 
культури»  суспільства,  інфор‐
маційних технологій та їх автома‐
тизації.  «Інформаційна  культура 
формується  завдяки  інформацій‐
ній  грамотності  й  є  інтегральним 
поняттям,  яке  включає  такі 
компоненти:  аудіовізуальний,  ло‐
гічний,  семіотичний,  понятійно‐
термінологічний,  технологічний, 
комунікаційний,  мережевий». 
У  формуванні  інформаційної 
культури особистості в сучасному 
інформаційному  суспільстві, 
визначається  важлива  роль  «бі‐
бліотек як  інформаційних центрів 
зберігання та розповсюдження ін‐
формаційних  джерел  і  бібліо‐
графії  як  науки.  ЇЇ  основним 
завданням є наукова обробка до‐
кументів або аналітико‐синтетич‐
на  обробка  інформації  в 
документі  у  формуванні  інфор‐
маційних  потреб  та  інформацій‐
ної  культури  своїх  користувачів».
      Процеси глобалізації базують‐

ся на широкому впровадженні но‐
вих  інформаційних технологій, що 
реалізуються  через  Інтернет.  Ви‐
могою  часу  є  розбудова  в  межах 
держави  єдиного  інформаційного 
поля,  здатного  забезпечити 
найбільш повний, зручний і швид‐
кий доступ до всього різноманіття 
джерел і форм ретельно опрацьо‐
ваної  за  допомогою  сучасних  ін‐
телектуальних  пошукових  систем 
інформації  для  найбільш широко‐
го  кола  споживачів. 
        «Спеціальна  бібліотека»  на‐
вчального  закладу  –  бібліотека 
Сєвєродо‐
нецького  ко‐
леджу 
культури  і 
мистецтв  ‐ 
має  низку 
особливо‐
стей,  які 
впливають 
на  її  основні 
технологічні 
процеси,  а 
саме:  потре‐
бує  постійного  зворотного  зв’язку 
з  користувачами  при  формуванні 
фонду  та  організації  навчального 
процесу,  оскільки  вона  є  струк‐
турним  підрозділом  закладу,  що 
забезпечує  інформаційну  під‐
тримку  його  навчальної  та  науко‐
во‐дослідної діяльності. Основний 
документальний  фонд  бібліотеки 
потребує більш розгорнуту науко‐
ву обробку документів  та розгор‐
нуту  лінгвістичну  складову  цієї 
обробки. 

           Вивчення 
та  впрова‐
дження  ме‐
тодики 
лінгвістично‐
го  забезпе‐
чення  (ЛЗ)  як 
важливого 
бібліографіч‐
но‐інфор‐
маційного 
ресурсу 
передбача‐

ють  обов’язковий  стандартний 
підхід  до  формування  бібліо‐
графічних  записів  (БЗ)  (чого  не 
спостерігалося  найчастіше  в 
оформленні,  наприклад,  нотних 
видань),  авторитетних  файлів, 
словників,  тезауруса 
та  інших допоміжних файлів  і  баз 
даних  (БД).                   
      Метод  теоретичного  аналізу 
запитів  користувачів  бібліотеки  зі 
складання бібліографічних списків 
видань і пошук музичних творів за 
емоційним  аспектом  (ліричних, 
трагічних,  жартівливих  та  інших) 

та    емпіричного 
оцінювання  (ме‐
тод  експертних 
оцінок)  з  прак‐
тичного  експе‐
рименту 
аналізу  пошуку 
дав  опис 
проблеми,  що 
традиційний  бі‐
бліографічний 
опис  докумен‐
тів  не  дає  мож‐

ливість  знайти  документ  в  ЕБ  та 
Інтернеті  за  емоційною  складо‐
вою.  Використання  одночасно 
декількох  видив  мистецтв,  пов’я‐
заних однією темою та емоцією, є 
сучасним і цікавим засобом у про‐
ведені бінарних уроків,      виконан‐
ня  концертних  програм, 
літературно‐музичних  вистав  та 
театралізованих  виступів.  Одним 
із  методів  ефективного  розв’язку 
проблеми  є  автоматизація  інфор‐
маційних  процесів,  тому  дуже 
важливо навчити майбутніх фахів‐
ців  навичками  роботи  з  різно‐
манітними  електронними  базами 
даних,  програмним  забезпечен‐
ням,  пошуку  необхідної  інфор‐
мації за допомогою ключових слів 
(дескрипторів)  та  уніфікованих 
класифікаторів  аналізу  пошуку. 
дав опис проблеми, що традицій‐
ний  бібліографічний  опис  доку‐
ментів  не  дає  можливість  знайти 
документ  в  ЕБ  та  Інтернеті  за 
емоційною  складовою.  Викори‐
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Медіаграмотність. Інформаційна культура

завідувачка бібліотеки коледжу ‐ 
Олена Мазуріна 

стання одночасно декількох видив 
мистецтв,  пов’язаних  однією  те‐
мою та емоцією, є сучасним і ціка‐
вим.  Є  широкий  запит  на 
використання  тематичних  музич‐
них, літературних творів та творів 
образотворчого  мистецтва  в  пси‐
хологічній  реабілітації  та  Art‐
терапії.  Відсутність  уніфікованої 
системи  пошуку  творів  мистець‐
кого  спрямування  за  емоційною 
складовою  в  мережі  Інтернет, 
знецінює  можливість  знайти  ці‐
каві твори творчої скарбниці всьо‐
го  світу.               
      Внесення  багатоаспектної  ін‐
формації  про  витвори  мистецтва 
до  електронного  каталогу  коле‐
джу  дозволить  студентам  та  ви‐
кладачам  комфортно  й 
оперативно  отримувати  макси‐
мально повну інформацію про до‐
кументи  традиційного 
(паперового)  фонду  і  матеріали  в 
електронному вигляді, використо‐
вувати  знайдену  інформацію  у 
своїх  дослідженнях,  грамотно 
оформлювати  наукові  роботи.   
       Спеціалісти бібліотеки разом 
з викладачами відділу «Теорія му‐
зики»  розробляють  концепцію ЛЗ 
(лінгвістичне  забезпечення).  Для 
лінгвістичного  забезпечення  АБІС 
(автоматизованої  бібліотечно‐ін‐
формаційної  системи),  покращен‐
ня  доступу  до  інформаційних 
ресурсів,  багатоаспектного  роз‐
криття  їхнього змісту, підвищення 
якості  бібліографічного  та 
аналітичного  опису  документів  в 
ЕК  (електронному  каталозі)  було 
створено  робочу  групу  з  форму‐
вання, редагування та доповнення 

авторитетного  файлу  «Предметні 
рубрики»,  розроблено  «Методику 
створення  предметних  рубрик». 
     Новизною є те, що у бібліотеці 
розпочали  роботу  над  створен‐
ням  контрольованого  списку 
предметних  рубрик,  виділенням 
дескрипторів  (лексична  одиниця 
(слово,  словосполучення)  інфор‐
маційно‐пошукової  мови)  і  ство‐
ренням  асоціативних  (емоційних) 
зав’язків,  що  є  основою  для  фор‐
мування  власного  нормативного 
лінгвістичного  забезпечення  авто‐
ритетного файлу «Предметні руб‐
рики» з метою усунення недоліків 
та  дотримання  однозначності, 
точності,  чіткості  під  час  інтер‐
претації  результатів.  При  форму‐
ванні  авторитетних  файлів 
«Предметні  рубрики»  використо‐
вується  ієрархія  предметних 
зв'язків:  від  загального  –  до  кон‐
кретного.  Застосування  методики 
ЛЗ  –  складний  логічний  процес, 
який  потребує  не  лише  відповід‐
ної  фахової  підготовки,  а  й  "лек‐
сичної  інтуїції",  особливо 

«відчуття  слова,  му‐
зики, танцю або кар‐
тини».  Для  якісної 
корпоративної  ката‐
логізації  необхідно 
розробити  спільну 
методику  з  система‐
тизації,  предмети‐
зації  координатного 
індексування  та 
створення  уніфіко‐

ваного  лінгвістичного  продукту 
«Предметні  рубрики»  або  «Пред‐
метного  тезауруса». 
        Потрібно  приділяти  особливу 
увагу навчанню студентів коледжу 
навичкам  грамотного  користуван‐
ня  пошуковими  системами. 
Особливу увагу слід приділяти за‐
няттям  з  формування  навичок 
складання  пошукового  образу  до‐
кумента,  користування  про‐
грамним  забезпеченням  з  пошуку 
інформації,  перевірки  її  на  плагіат 
та  дезінформацію  (фейк).  Викла‐
дачі  повинні  виховувати  навички 
«академічної  доброчесності»,  ро‐
зуміння на професійному рівні всієї 
відповідальності  за  створення  і 
переробку  інформації  без  дотри‐
мання  загальноприйнятих  законів, 
стандартів та вимог до документа, 
адже  в  іншому  разі  це  приводить 
до серйозних проблем в розумінні, 
збереженні  і  пошуку  потрібної  ін‐
формації, до правової відповідаль‐
ності  і  збереження  авторського 
розуміння  першоджерела. 
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студентка IV курсу ‐ 
Олександра Сизоненко 

SMART‐ідеї в музичному просторі

Віртуальне життя у смартфоні

    «Усе тече, усе змінюється», ‐ пи‐
сав  давньогрецький філософ Пла‐
тон.  Ця  тенденція  не  оминула  й 
навчальний  процес. Для  учнів  по‐
коління Z вже недостатньо просто 
надавати  матеріал  –  учителі  ак‐
тивно  використовують  інтерак‐
тивні  дошки,  онлайн  симулятори, 
різноманітні  медіа‐ресурси.  Ви‐
кладачі  нашого  коледжу  –  не  ви‐
няток.  Ми  їм  вдячні,  адже  вони 
створюють  дуже  цікаві  платфор‐
ми  для  освітньої  еволюції.   
        Так, викладач ЦК «Теорія му‐
зики»  Олексій  Антонов  створив 
Telegram‐канал,  що  став  про‐
довженням  його  сторінки  в 
Instagram. Олексій Васильович на‐
зиває  свій  акаунт  «Сольфеджио  с 
удовольствием», де він допомагає 
студентам  опанувати  тонкощі 
цього  предмета  й  формує  пози‐
тивний  рефлекс  і  мотивацію  до 
навчання. У  зручному для студен‐
тів  форматі  подаються  завдання 
для розвитку  гармонічного  та ме‐
лодичного  слуху,  орієнтування  в 
ладу,  опанування  найскладнішої 
форми  роботи  –  диктант.  В 
Instagram    О.  Антонов  регулярно 

викладає  музичні  та  художні  вік‐
торини,  уроки  з  теорії  інструмен‐
тознавства  та  сольфеджіо.  Дуже 
приємно,  що  викладач  робить 
власні  аранжування  відомих  ме‐
лодій для фортепіано  та ділиться 
ними  з  аудиторією.             

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

       Педагоги та студенти Сєвєро‐
донецького  коледжу  культури  і 
мистецтв  імені  Сергія  Прокоф’єва 
ідуть  в  ногу  з  часом.  У  2019  році 
було  створено  студентський 
медіа‐проект  «ART‐МОЗЇКА»  під 
керівництвом  викладача  ЦК 
«Загальноосвітні  дисципліни» 
Олексія  Воронкіна,  що  включає 
сторінки в популярних соціальних 
мережах:  Facebook,  YouTube, 
Blogger,  Instagram,  Twi er  тощо. 
Тут  можна  знайти  інформацію 
про  культурно‐мистецькі  та 
нчальні  заходи  музичного  коле‐
джу, останні новини й думки сту‐
дентства  про  їхню  музичну  та 
суспільну  діяльність.  Це  дуже 
важливо,  адже  з  розповсюджен‐
ням  гаджетів молодь надає  пере‐
вагу  віртуальному  спілкуванню. 
Таким  чином  медіа‐проект  допо‐
магає  навчитися  висловлювати 
власні  думки,  підтверджуючи  їх 

аргументацією,  дискутувати  та 
культурно  вести  бесіду.
    На  початку  нашої  активної 
медіа‐діяльності  було  створення 
сайту  Сєвєродонецького  коледжу 
культури    мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва,  а  пізніше  –  facebook‐
сторінки.  У  розділі  «Новини»  чи‐
тачі  знайомляться  з  матеріалами 
щодо  концертної  діяльності  на‐
вчального  закладу,  що  ілюстру‐
ються  яскравими  фото.  У  розділі 
«Музичні  святці»  надана  інфор‐
мація  про  роковини  видатних 
композиторів  минулого  та  сучас‐
ності. Ознайомитися  з  конкурсни‐
ми  положеннями  музичних 
змагань  студенти  можуть  в  од‐
нойменному  розділі.  На  сайті  та‐
кож  представлені  усі  випуски 
електронної    газети  «ART‐Мо‐
заїка»,  а  також  необхідна  інфор‐
мація  для  абітурієнтів.
     Дуже важливим є те, що цими 
ресурсами  можна  користуватись 
за  допомогою  звичайного 
смартфона,  який  є  у  кожного.  Та‐
ким  чином  наш  навчальний  за‐
клад  стає  більш  сучасним, 
ближчим до молоді в часи  інфор‐
маційної  революції.     
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Тиждень практики як модель майбутньої 
професійної діяльності викладача‐початківця

Продовження на сторінці 16

Новини рідного коледжу

 

 
      Тиждень  практики  ‐  це  тра‐
диційний захід нашого навчально‐
го  закладу,  який  кожного  року 
набирає професійних обертів  і на‐
віть  вийшов  на  обласний  рівень, 
оскільки  в  ньому  беруть  участь 
провідні  фахівці  ДШЕВ  області. 
Цьогорічна  подія  перегорнула  но‐
ву  сторінку  в  багаторічній  історії 
професійного  становлення  викла‐
дачів‐музикантів  Луганщини.   
      Які завдання ставили організа‐
тори Тижня педпрактики, готуючи 
цей серйозний захід? Це,  в першу 
чергу,  максимально  наблизити 
студентство  до  атмосфери  прак‐
тичної  роботи  з  дітьми,  показати 
кращі  майстер‐класи,  залучити 
цілком  і  повністю  в  події,  які  від‐
буваються.  Спостерігаючи  за  ци‐
ми заходами, хочеться відзначити, 
що  є  моменти,  які  просто  за‐
хоплюють.  Приємно  бачити,  що 
Тиждень  був  до  межі  насичений 
подіями.  Одночасно  в  багатьох 
аудиторіях  проходили  масові  за‐
ходи,  де  більшість  студентів  з  ці‐
кавістю  спостерігали  за  тим,  що 
відбувалось;  вони  брали  участь  в 
організації  та  проведенні  відкри‐
тих  уроків,  хвилювалися,  рішуче 
виступали  під  час  дебатів.  Зраз‐
ком  для  наслідування  є  відкриті 
заняття досвідчених педагогів, які, 
володіючи чималим досвідом і та‐
лантом,  ділилися  ними  з  радістю 
та щирістю. А як раділи студенти, 
коли до  них  зверталися  як до  ко‐
лег  ‐  серйозно  і  уважно.  Скільки 
щастя ми бачили в очах дітей, які 
були задіяні  в проведенні  уроків  ‐ 
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вони  з  гордістю 
і  гідністю  де‐
монстрували 
свої вміння  і на‐
вички.  Важли‐
вим  є  той факт, 
що  на  Тижні 
педпрактики 
формується 
сприятливе  се‐
редовище  для 
прояву  педаго‐
гічних  і  осо‐

бистісних  якостей  студентів. 
Інтерактивне  спілкування  дало 
можливість  почути  думку  май‐
бутніх  педагогів,  зрозуміти  яких 
навичок  їм  ще  не  вистачає,  а  де 
вони  вже  досить  вмілі  та  досвід‐
чені.  Підготовка  до  такого 
масштабного  навчально‐методич‐
ного  заходу  –  це  дуже  від‐
повідальна  робота  для  старших 
консультантів  і  викладачів,  сту‐
дентів‐практикантів  та  учнів.  У 
цьому  році  відбулось  37  навчаль‐
но‐методичних  заходів,  а  саме:
‐  відкриті  засідання  студентських 
циклових  комісій;                 
‐  відкриті  заняття  студентів  IV 
курсу;
‐ Workshop «Методи організації та 
здійснення  навчально‐пізнаваль‐
ної  діяльності  студента‐практи‐
канта»;
‐  майстер‐класи  провідних  фахів‐
ців  ДШЕВ  області  та  викладачів 
коледжу  з  учнями школи  педаго‐
гічної  практики;                 
‐ пасивна практика на базі СДМШ 
№  1,  СДМШ  №  2  та  коледжу.
   Загальний рівень підготовки усіх 
заходів  був  достатньо  високий, 
що свідчить про серйозну та фун‐
даментальну  роботу.  Відкриті  за‐
ходи  більшої  частини  студентів‐ 
практикантів та викладачів відріз‐
нялись  емоційністю  та  перекон‐
ливістю.  Доброзичлива  атмосфе‐ 
ра протягом усього Тижня сприяла 
повному  розкриттю можливостей 
як  студентів,  так  й  учнів  .
      Сподіваємось,  що  професійний 
рівень учасників даного заходу бу‐

        Тиждень  практики  став 
традиційним  для  навчального  за‐
кладу.  Окрім  загальних  заходів 
для  всіх  спеціалізацій  коледжу, 
які, до речі, пройшли на високому 
рівні  та  дуже  зацікавили  студен‐
тів,  було  багато  яскравих  про‐
фесійних  зустрічей  на  відділі 
«Спів»,  серед  яких  майстер‐клас 
керівника  Зразкового  вокального 
ансамблю  «Усмішка»  Сєвєродо‐
нецького  міського  центру  дитячої 
та  юнацької  творчості  Панаріної 
О.В.,  відкрите  заняття  викладача 
Рубіжанської  школи  мистецтв 
Пшеничної Н.М., відкритий урок з 
педагогічної  практики  студентки 
4  курсу  Носаль  Д.,  (викладач 
Бражнікова Ю.Б.),  відкрите  занят‐
тя  з  вокального  ансамблю  Лиси‐
чанської  ДМШ№2  (викладач 
ПєхотаО.В.).
      Засідання  студентської  ЦК 
пройшло  дуже  цікаво  та  жваво. 

Студентка 4 курсу Носаль Д. про‐
читала  доповідь  на  тему  «Мето‐
дичні  рекомендації  щодо 
підготовки, проведення, аналізу та 
оцінки відкритих занять». Завдяки 
професійним доповненням   мето‐
диста  практичного  навчання 
Пасічник  Н.Ф.  їм  обом  вдалося 

методист з практичного 
навчання ‐ Наталія Пасічник

де  зростати  з  року  в  рік.
      Бажаю  всім  молодим  музикан‐
там  одного:  не  забувайте,  що  в 
нашій  професії  межі  досконалості 
немає! Тож нехай завжди натхнен‐
ня  та  любов  до  мистецтва  ведуть 
юні  обдарування  до  нових  гори‐
зонтів  творчості  і  майстерності!
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     У середу 5 лютого 2020 р., слу‐
хаючи доповідь магістра кафедри 
психології  та  соціології  СНУ 
ім.В.Даля  Буровіної  О.В.  на  тему 
«Методи організації та здійснення 
навчально‐пізнавальної  діяльності 
студента під час проходження на‐
вчальної  виробничої  практики»  я 
ще  раз  замислилася  над  тим, 
яким  все  ж  таки  має  бути  педа‐
гог?  І  відповіла  досить  швидко, 
згадуючи свій багаторічний досвід 
роботи  з  дітьми  і  студентами:
 

1. Знати свій предмет на відмінно; 
2.  Бути  позитивним,  не 
демонструвати  свої  негаразди; 
3. Бути людяним;   4. Об'єднувати 
дітей навколо своєї  особистості.  І 
це маленька частинка всього того, 
яким  повинен  бути  педагог. 
Справжній  педагог.         
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матеріал  для  роботи  з  хлопцями, 
обрані  розумні  і  корисні  розспіву‐
вання  для  розігріву  зв'язок.  Але 
також  вони  не  були  дуже  довги‐
ми, щоб  не  втомлювати  дитину  з 
початку  уроку.  Вибір  музичних 
творів  також  відповідав  віку  і  ха‐
рактеру  кожного  маленького  ви‐
конавця.  Нам  пощастило 
послухати  таких  талановитих  і 
музично  обдарованих  дітей.  Було 
приємно  побувати  на  відкритому 
уроці  педагога,  який  знає  свою 
справу  і  виконує  її  на  всі  100%. 
        У  четвер  6  лютого  2020  р.  ми 
відвідали  відкрите  заняття  во‐
кального  ансамблю  Лисичанської 
ДМШ  №  2,  викладач  і  керівник 
ансамблю  Пєхота  О.В.  Тема  захо‐
ду: «Робота над образним змістом 
твору». Педагог зі своїми учениця‐
ми продемонструвала нам роботу 
над диханням і правильною звуко‐
вою  подачею,  ми  почули  корисні 
вправи  та  рекомендації.  Кожна  з 
юних  артисток  даного  ансамблю 
намагалася  виконувати  вправи 
правильно,  і  їм  це  вдавалося.  Пі‐
сля  цього  почалася  робота  над 
твором, у якому був використаний 
2‐голосний  вид  співу.  Кожна 
партія  виконувала  свій  голос  і 
справлялася  з  цим  чудово.  Було 
приємно  послухати  чисті,  світлі 
дитячі  голоси.  Хочеться  підкре‐
слити,  що  учениці  за  рекомен‐
дацією  викладача  миттєво 
виконували  поставлені  завдання. 

Було корисно  згадати й  закріпити 
знання  про  розвиток  дихання.  І, 
оскільки ми теж готуємося у май‐
бутньому  стати    педагогами,  для 
подальшої    роботи  з  дітьми  нам 
було  корисно  отримати  поради 
від  такого  досвідченого  виклада‐

викладач першої категорії ЦК «Спів 
(академічний, естрадний)» ‐ 

Анна Бражнікова

викладач ЦК «Оркестрові струнні 
інструменти» ‐ Надія Скоморох

      Протягом  Тижня  педпрактики 
викладачі  музичних  шкіл  Лу‐
ганської області демонстрували у 
нашому  коледжі  культури  і  мис‐
тецтв відкриті уроки зі своїми уч‐
нями. Всі студенти, особливо 3‐4 
курси,  обов'язково  повинні  бути 
присутніми  на  цих  заходах. 
    Мені  пощастило  побувати  на 
відкритому  занятті  викладача 
Рубіжанської  школи  мистецтв 
Пшеничної  Н.К.  за  темою  «Спе‐
цифіка  роботи  з  хором  хлоп‐
чиків».  Педагог  демонструвала 
нам  роботу  на  уроці  вокалу  з 
хлопцями  різного  віку  (7‐14 
років). Таким чином, ми могли по‐
чути  і побачити роботу  з учнями 
на різних етапах їх дорослішання. 
Було  приємно  послухати  чудові 
дзвінкі  хлоп'ячі  голоси,  відчути 
культуру звуку. Помітно було, що 
між  викладачем  й  учнями  є  кон‐
такт  і  взаємодія.  Кожний    учень 
має  свої  особливості  і  переваги, 
за  якими  було  цікаво  спостеріга‐
ти на уроці. Зазначу, що було ви‐
користано  хороший  музичний 

розкрити  дуже  важливі  питання 
для майбутніх викладачів. Наталія 
Федорівна зробила своєрідну пре‐
зентацію  власного  посібника,  з 
якого  було  взято  тему  для  до‐
повіді.
          Не  менш  цікавими  були  до‐
повіді  Леженко  Т.  та  Карнаух  М., 
проте  вигук  «браво»  отримала 
студентка  4  курсу  Шандрамайло 
Ю., яка виступила з доповіддю на 
тему:  «Життя  та  творчість  «Коро‐
ля  soul»  Рея  Чарльза».
Всі  заходи,  які  проводились  під 
час  Тижня  практики  були  пізна‐
вальними  та  корисними  для  сту‐
дентів.  Викладачі  щиро  ділились 
досвідом  та  методичними 
напрацюваннями,  які  допоможуть 
майбутнім  фахівцям.       

        Наступного  дня  мала  змогу 
спостерігати  чудовий  урок  ви‐
кладача  за  методм  Сузукі  Ольги 
Скурідіної.  З  перших  хвилин  ро‐
боти  з  незнайомими  їй  дітьми 
вона  майстерно  встановила  кон‐
такт  з  дітлахами  та  аудиторією.

    Я вважаю, що такі заходи –  це 
щорічна  можливість  обмінюва‐
тись  досвідом  та  прекрасна 
мотивація для педагогів і студен‐
ту в  їх практичній діяльності!         
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ча,  як  Пєхота  О.В.  Дані  відкриті 
уроки показують нам професійної 
роботи  з  учнями  музичних 
шкіл.           
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нення  відкрив  жіночий  хор  під 
керівництвом  О.  Міхалєвої,  який 
виконав  «Баркаролу»  з  опери 
«Казки  Гофмана»  Ж.  Оффенбаха. 
Вже в цьому першому виступі ви‐
конавиці  задали  високий  тон  по‐
дальшому  розвитку.  А  наступний 
номер  ще  більше  розпалив  ці‐
кавість  глядачів,  адже  на  сцені 
студентам  коледжу  вдалось  від‐
творити    справжнє  опереточне   
дійство,  в  якому поєднались  і му‐
зика, і сценічна дія. Вокальний ду‐
ет,  виконавці  якого  вже  встигли 
завоювати  прихильність    публіки, 
з  радістю  виконав  тост  Орловсь‐
кого з оперети  «Летюча миша» Й. 
Штрауса. До  речі,    І.Манчук  та  С. 
Папушой  зіграли  і  роль  ведучих 
концерту,  що  дивували  й  розва‐
жали  публіку цікавими діалогами 
та  дотепними  жартами.  Глядачі 
мали  змогу  насолоджуватися  не 
тільки співом, але й чарівними ру‐
хами  танцю  студентки  3  курсу Л. 
Рибрун  та  її  партнера  – М.  Коло‐
мацького. 
       Дуже цікаво було обіграно ду‐
ет  Каті  та  Кирила  з  опери  В.  Со‐
ловйова  –  Сєдого  «Брак    по 

  На початку другого навчального 
семестру концертна зала Сєвєро‐
донецького    коледжу  вперше  в 
новому, 2020 році, засяяла яскра‐
вими  музичними  барвами,  які   
так необхідні в сірі та холодні зи‐
мові дні.  30 січня відбувся чарів‐
ний  концерт  «Сторінками 
улюблених  оперет»,  режисером‐
постановником якого стала О. Го‐
робинська,  викладач  ‐  методист 
спеціалізації  «хорове  диригуван‐
ня».
      У виконанні  викладачів і сту‐
дентів  коледжу    прозвучали 
уривки з відомих опер, оперет та 
мюзиклів  таких  композиторів  як 
Ж. Оффенбах, Й. Штраус, І. Каль‐
ман, Ф Легар, Р. Планкет та ін.   З 
італійської  –  «оперета»  –  це  ма‐
ленька оперна постановка розва‐
жального  характеру,  у  якій  в 
єдине зливаються  монологи, діа‐
логи, вокальна та інструменталь‐
на  музика,  танцювальне 
мистецтво  і  естрадні  прийоми 
виразності.   
     З перших номерів публіку охо‐
пила  атмосфера  розкоші  та 
феєрії,  а цей шлях щастя й натх‐

      Тиждень  практики  на  фор‐
тепіанному відділі був насичений 
різноманітними  заходами,  які 
насамперед  мали  пряме  відно‐
шення  до  розвитку  професійних 
якостей майбутніх музикантів‐пе‐
дагогів.  Специфічна  діяльність  у 
рамках  музичного  мистецтва,  а 
саме виконавство, творчий підхід, 
музикопізнання  та  педагогіка,  є 
невід’ємною  частиною  розвитку 

усіх складових музичної культури 
у  процесі  навчання.  Тому  «черво‐
ною  ниткою»  усього  Тижня  прак‐
тики  була  ідея  стимуляції 
розвитку  дитячого  мислення, 
фантазії,  здібностей,  оригіналь‐
ності  ідей.  Вважаю,  що  показо‐
вим  було  відкрите  заняття 
викладача‐методиста  Пасічник   
Н.Ф.  з    ученицею  Буровіною  М., 
практикант  Музиченко  М.  Цінні 
практичні  рекомендації  від  до‐
свідченого  педагога  демонстра‐, 
ція педагогічних методик та нави‐
чок,  активне  залучення  практи‐
канта  до  самостійної  праці  та 
демонстрація  учнем  придбаних 
навичок ‐ усі ці дії та ідеї посилю‐
ють  мотивацію  до  навчання  та 
збільшують  продуктивність 
сумісної  праці  учня  та  педагога.

викладач другої і концертмейстер 
вищої категорії ЦК «Спеціальне 

фортепіано» ‐ Ганна Посошко

студентка IV курсу ‐ 
Єлизавета Ходаковська  

С т о р і н к а м и 
у л ю б л е н и х    о п е р е т
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Новини рідного коледжу

любви». Цей світлий ліричний но‐
мер  подарували  глядачам  Є.  Хо‐
даковська  та  І.  Манчук, 
концертмейстер  О.  Шалайкіна. 
      Своєю легкістю та скерцозни‐
ми  інтонаціями  приємно  здивував 
ще  один  дует  у  складі      А.  Ск‐
наріної та С. Папушоя, які заспіва‐
ли  дует  масок  з  опери  «Чотири   
шельми»  Г.  Гетца,  переклад  Є. 
Геркена.    Було  цілком  очікувано, 
що по завершенні виступу публіка 
вигукувала  «Браво!».  Приємно  бу‐
ло  побачити    на  сцені  дует  у 
складі  І. Манчука  та юної  учениці 
педагогічної практики В. Гаркун, у 
виконанні  яких  слухачі  почули   
«Time to say goodbye» Фр. Сарторі.
В  концерті  все  було  на  своїх  міс‐
цях:  і  витончені  рухи  артистів,  і 
відточені  музичні  інтонації,  і  зла‐
годженість звучання солістів й му‐
зичного  супроводу.  У    виступі 
вокального  тріо  у  складі Д. Бико‐
вої,  В.  Буднік  та  К.  Шевцової, 
керівник  О.  Бугайова,  концерт‐
мейстер В. Бондарчук, звуки фор‐
тепіано  з  вокальною  партією 
злились  у  неперевершеному  зву‐
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чанні.  Виконавиці  надали  публіці 
можливість  насолодитись  іс‐
панською  музикою,  заспівавши 
запальне  «Болеро»  В.  Кьяра  на 
текст  А.  Дженізе.  Одна  з  учас‐
ниць  тріо  К.  Шевцова  декілька 
разів з’являлась на сцені в новому 
амплуа.  Талановита  вокалістка, 
учениця  О.  Бугайової,  дивувала 
кожним своїм номером, підкорю‐
ючи  і  своїм  голосом,  і  обраним 
репертуаром,  і  образом,  що 
постійно  змінювався.  Вона 
приміряла  «маски»  Мюзетти  з 
відомої опери «Богема» Дж. Пуч‐
чіні,  Джудітти  з  однойменної 
опери Ф.Легара, Сільви І. Кальма‐
на.   Наша солістка впевнено три‐
малась  на  сцені,  тому  зовсім  не 
дивно, що кожен виступ був при‐
речений  на  масу  захоплених  ви‐
гуків  та  оплесків.  Маємо  надію,   
що  ще  не  раз  побачимо  викона‐
вицю  й  почуємо  її  мелодичний 
голос  зі  сцени.                     
       Немов легкий  подих  весняної 
свіжості  приніс  вокальний  сек‐
стет  з    «Піснею  Ганни»  із  опери 
«Весела  вдова»    Ф.  Легара,  кон‐

цертмейстер  О.  Шалайкіна.  Під‐
готувала студенток, що зачарува‐
ли усіх глядачів, Л. Васецька, яка і 
сама заспівала «Мрії» Й. Штрауса 
під  фортепіанний  супровід  О. 
Асєєвої. 
     Також у концерті брали участь  
Г. Боката, О.  Ісаєнко, В. Ткаченко, 
І. Бондарчук, Е. Тягнієнко, Я. Кова‐
ленко та вокальний ансамбль під 
керівництвом Г. Крупкіної. Рішуче 
та  навіть  трохи  містично  пролу‐
нав  виступ  естрадного  хору 
Glorious  з  солістками  Ю.  Браж‐
ніковою  (керівник  хору)  та  А. 
Бражніковою.    Публіці  дуже 
сподобались  фрагменти  з  мюзи‐
клу  «Romeo  et  Julie e»  Ж. 
Прешгурвіча  завдяки  сценографії 
та професійності виконавців. Хви‐
лин  п’ять    глядачі  аплодували 
стоячи та не бажали розлучатися 
з артистами. Але, на жаль, це був 
останній  номер  цієї  незабутньої 
подорожі  оперетою.   
      Усі задіяні у постановці викла‐
дачі, концертмейстери, студенти‐
виконавці відділів хорового дири‐
гування  і  співу  заслужили  цю 
найвищу  похвалу  –  палаючі  очі 
слухачів,   бурхливі овації та всео‐
сяжне  захоплення!       

студентка IV курсу – 
Катерина Приказчикова

керівник – Анастасія Михайлова
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 Європейські індикатори 
якості освітніх досліджень

Викладачі теж навчаються

     27 січня ‐ 1 лютого 2020 року 
відбулась  ІІІ  Зимова  школа  «Єв‐
ропейські  індикатори  якості 
освітніх досліджень»,  організова‐
на  Українською  Асоціацією  до‐
слідників освіти (УАДО) спільно з 
Луцьким  національним  техніч‐
ним  університетом  за  фінансової 
підтримки  Програми  Еразмус+ 
Європейського  Союзу.
На  урочистому  відкритті Школи 
з  вітальним  словом  виступили: 
ректор  Луцького  національного 
технічного  університету  Петро 
Савчук, менеджер напряму Жана 
Моне  програми  Еразмус+  Петро 
Крайнік,  віце‐президент  Україн‐
ської асоціації дослідників освіти 
Оксана  Заболотна.       
      Тренерами Школи були коор‐
динатори та учасники міжнарод‐
них  освітніх  програм,  експерти  у 
галузі  освіти:  проф.  Світлана 
Щудло (Дрогобич); проф. Оксана 
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Заболотна  (Умань);  проф.  Сергій 
Курбатов (Київ); проф. Олександр 
Длугопольський  (Тернопіль); 
проф.  Олена  Ковальчук  (Луцьк); 
доц.  Володимир  Сацик  (Київ); 
доц. Наталя Горук (Львів); доц. Те‐
тяна  Лісова  (Ніжин);  доц.  Тетяна 
Медіна  (Чернівці);  доц.  Людмила 
Загоруйко  (Умань); доц. Юрій Ко‐
вальчук  (Київ);  національний  екс‐
перт  проєкту  PISA,  методист 
Українського  центру  оцінювання 
якості  освіти,  доц.  Марія  Мазор‐
чук.         
       Для участі у Школі конкурсна 
комісія  відібрала  23  представни‐
ка з різних регіонів України. Учас‐
ником  від  Луганської  області 
було  обрано  викладача  циклової 
комісії  загальноосвітніх  та 
соціально‐гуманітарних  дисци‐
плін  Сєвєродонецького  коледжу 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва, кандидата педагогіч‐
них  наук  Олексія  Воронкіна. 
      Програма  ІІІ  Зимової  школи 
охоплювала  такі  тематичні  бло‐
ки: 
•Європейські  індикатори  якості 
освітніх  досліджень;         
•Міжнародні  університетські 
рейтинги  ARWU,  QS,  THE  World 
University  Rankings;         
•Передумови  написання  успіш‐

них  грантових  пропозицій;     
•Сучасні  стандарти  академічного 
письма для молодих дослідників; 
•Наративний  підхід  в  якісних  пе‐
дагогічних  дослідженнях;         
•Теоретичні  підходи  та  методи 
оцінювання  у  міжнародних  порів‐
няльних  дослідженнях  (TIMSS, 
PIRLS,  ICCS,  TEDS‐M,  ICILS,  SITES, 
PISA,  TALIS,  PIAAC);       
•Аналіз  та  інтерпретація  ре‐
зультатів  даних  міжнародних  до‐
сліджень  (на  прикладі  PISA);
•Емпірічні  методи  в  освітніх  до‐
слідженнях  (на прикладі наукових 
досліджень,  використаних  в 
проєктах  УАДО  і  проведених  се‐
ред  представників  румунської  та 
угорської  національної  меншин); 
Європейські  стандарти  акреди‐
тації  освітніх  програм; 
•Міжнародні  наукометричні  бази 
даних  як  платформи  для  пред‐
ставлення  наукових  здобутків;

Продовження на сторінці 20
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голова ЦК «Загальноосвітні та 
соціально‐гуманітарні дисципліни» 

‐ Ольга Булєкова 

•Цифрова  екосистема  сучасного 
науковця  (на  прикладі  програм‐
ного  забезпечення  Mendeley). 
        Не  менш  насиченою  і  цікавою 
була  позанавчальна  культурна 
програма,  організована  для  учас‐
ників  Школи,  зокрема:
•історико‐архітектурний  пам'ят‐ 
ник  –  замок  Любарта  (він  зобра‐
жений  на  200‐гривневій  купюрі);
•музей  сучасного  українського 
мистецтва  Корсаків,  де  зібрані 
найкращі твори понад 100 україн‐
ських митців ХХ‐ХХІ  століть  (зага‐
лом  –  800  art‐об’єктів); 
•музей  бджільництва;       
•вистава  Волинського  музично‐
драматичного  театру. 
       Також учасники відвідали Цен‐
тральний  парк  культури  та  відпо‐
чинку  імені  Лесі  Українки  та 
кав’ярню «Золотий дукат», асорти‐
мент  якої  налічує  біля  40  різно‐
видів  кавових  напоїв,  гарячий 
шоколад та карпатські трав’яні чаї. 
У  закладі  учасники  мали  змогу 
долучитися до цікавих екскурсій з 
історії вирощування кавових зерен 
та  демонстрації  обсмаження  ка‐
ви. 
    Тиждень лекцій і тренінгів спри‐
яв  появі  власних  проєктів,  які  ста‐
ли  результатом  спільної  роботи  в 
групах. За результатами   навчання 
отримано сертифікат (48 годин).     
    Фоторепортаж  і  презентації 
тренінгів доступні на сайті Україн‐

 Європейські індикатори 
якості освітніх досліджень

ської  асоціації  дослідників  освіти 
за  адресою  uera.org.ua/uk/node/
140. 

Історія 
УАДО в датах

      Процес  створення  Української 
асоціації  дослідників  освіти  розпо
чався з  ідеї чотирьох науковців
волонтерів  інтегрувати  українсь
ку  наукову  спільноту  дослідників 
освіти  та  набути  членство  у Євро
пейській  асоціації  дослідників 
освіти  (EERA),  що  заснована  у 
1994  році  й  налічує  понад  30 
національних  та  регіональних 
Асоціацій.
    12  вересня  2015  року  члени 
Правління  EERA  на  черговому 
засіданні  ухвалили  позитивне 
рішення про прийняття української 
заявки  і  надали  статус  асоційова
ного  члена  EERA  Дрогобицькому 
державному  педагогічному  універ
ситету  імені  Івана  Франка.
    1  грудня  2015  року  відбулися 
Установчі  збори  засновників 
Української  асоціації  дослідників 
освіти,  на  яких  було  ухвалене 
рішення про утворення організації. 
   14 грудня 2015 року Українська 
асоціація  дослідників  освіти  була 
зареєстрована  як  добровільна  не
прибуткова  громадська  організація 
та  набула  статусу  юридичної  осо
би.
 18 березня 2017 року на засідан
ні Ради Європейської  асоціації  до
слідників  освіти,  що  проходило  в 
Університеті  Гумбольдта  (Берлін, 
Німеччина),  слухалося  питання 
України.  Керівники  національних 
асоціацій  30  країн  одноголосно 
ухвалили  рішення  про  надання 
Українській  асоціації  досліників 
освіти  статусу  повного  члена 
EERA. 
      Станом  на  1  січня  2019  року   
УАДО  налічує  225  членів,  які  ре
презентують наукові та освітні осе
редки усіх регіонів України, а також 
зарубіжних  університетів. 

Підготовлено за матеріалами
презентації  Світлани  Щудло 
«Українська  асоціація  дослідників 
освіти:  історія,  місія,  етичні 
стандарти»  (ІІІ  Зимова  школа  «Євро‐
пейські  індикатори  якості  освітніх  до‐
сліджень»,  м.Луцьк,  27.01.2020  ‐ 
01.02.2020) 

Дати і події
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Відбувся семінар‐тренінг з основ 
академічного письма

     5 лютого 2020 року в Обласно‐
му  комунальному  закладі 
«Сєвєродонецький  коледж 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва»  було  проведено 
семінар‐тренінг  «Сучасні  стандар‐
ти  академічного  письма:  передові 
практики європейських видавниц‐
тв».  Захід  відбувся  в  рамках  ре‐
алізації  проєкту  Європейського 
Союзу  Еразмус+  напряму  Розви‐
ток  потенціалу  вищої  освіти/Жан 
Моне  «Європейські  індикатори 
якості  освітніх  досліджень  для 
розширення  можливостей  освітян 
в  Україні».

  Тренінг  було  організовано 
Сєвєродонецьким  коледжем 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва спільно з Українською 
асоціацією  дослідників  освіти 
(УАДО). Його відвідали викладачі 
коледжу,  завідувачка  навчально‐
методичним  кабінетом  Ольга 
Міхалєва,  завідувачка  бібліоте‐
кою  коледжу  Олена  Мазуріна. 
      З презентацією виступив учас‐
ник  ІІІ  Зимової  школи  УАДО 
Олексій  Воронкін,  викладач  цик‐
лової  комісії  загальноосвітніх  та 
соціально‐гуманітарних  дисци‐
плін,  кандидат  педагогічних 

наук.    Спікер  зупинився  на  таких 
актуальних  питаннях  як:  модель 
IMRaD  (перші  літери  чотирьох 
ключових  розділів  статті  ‐ 
Introducton,  Methods,  Results, 
Discussion),  компоненти  анотації, 
підходи до оформлення переліку 
джерел.  Під  час  тренінгу  слухачі 
оцінювали  якість  анотації,  ефек‐
тивність  назви  та  структури  нау‐
кових  статей. 
    Наприкінці  заходу  учасники 
ознайомились з напрямами діяль‐
ності УАДО та отримали вичерпні 
консультації  з  питань  залучення 
до  проєктів  УАДО. 

голова ЦК «Загальноосвітні та 
соціально‐гуманітарні дисципліни» 

‐ Ольга Булєкова 
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         Серед  монотонної буденності 
є  один  день  –  особливий.  У  цей 
час крізь весняні проталини в світ 
вривається  чарівне  свято!  Воно 
може  явитися  ніжною  трояндою 
або  пишною  гілочкою  мімози, 
тендітним  тюльпаном  або  соняч‐
ною усмішкою. Цього дня усі квіти 
лягають до ніг прекрасної полови‐
ни  людства  ‐  жінок.
    Напередодні головного жіночо‐
го  свята  концертна  зала 
Сєвєродрнецького  коледжу 
культури  і  мистецтв  імені  Сергія 
Прокоф’єва  наповнилася  чудови‐
ми звуками весни. Це було музич‐
не  привітання  до  8  березня,  де 
виступали  солісти,  ансамблі  та 
симфонічний  оркестр.  Музична 
програма  була  напрочуд  яскрава 
та  різнобарвна,  вона  неначе  від‐
дзеркалювала  мінливу  та  пре‐
красну  натуру  жінки.
   Тож на цій щасливій ноті вітаємо 
всіх  дівчат,  матерів,  бабусь  з  цим 
теплим,  ніжним  пануванням  вес‐
ни,  Жіночим  святом!

Как много в женщине любви...

Інтонації весняного свята

A R T - м о з а ї к а
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студентка ІІІ курсу  ‐ 
Лілія Воронова

кандидат искусствоведения ‐ 
Елена Бондаренко

Как много в женщине любви…
Она дарить ее готова,
Как первые лучи зари

Свой свет протягивает 
снова

Всему, что дышит и 
живет, 

Всему, что в сумерках 
трепещет,

Всему, что ночью вдруг 
замрет,

От ожидания заблещет
Слезой в томленье и в глазах.

Их отблеск, как луной, 
осветит

Прикрытых плеч не нагота,
А дрожь волнения – 

ответит,
Насколько полон храм ее
Пленительной и чистой 

власти…
То – сила жизни и любви,

Что слаще меда, а в напасти
Спасение несет в себе,

Как чаша ароматов ясных
Твоей чарующей весны

И женщины, что нет 
прекрасней.

Как много в женщине 
любви,

Но – не для всех 
раскрыта тайна,
Каким ключом её 

открыть,
Чтоб этот свет постичь 

бескрайний.
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