
Відзначаємо національні події 
 

У Черкаському музичному училищі є хороша традиція − відзначати 
конкурсом на краще виконання твору українського композитора день 
народження покровителя навчального закладу співака і композитора Семена 
Степановича Гулака-Артемовського, який став одним із фундаторів 
національної музичної культури. Цілі конкурсу: пропаганда української 
музичної спадщини; підтримка традицій сучасного українського виконавського 
мистецтва, їх розвиток і примноження; духовне збагачення та творчий ріст 
молодих талантів; формування і виховання художнього смаку та виконавської 
культури молодих музикантів; підтримка національно свідомої музично 
обдарованої молоді. 

2015 року у лютневі дні року конкурс імені С.С.Гулака-Артемовського 
відбувся втретє. На конкурс подано 20 заяв. Найбільш активними виявилися 
представники "вокального" цеху, що підтверджує відому думку про співочі 
таланти України. Номінація "кращий ансамбль" освіжилася новим різновидом − 
"фортепіанний дует". На жаль, скромно була представлена номінація "кращий 
виконавець-інструменталіст": всього два, однак достойні учасники. 
Організатори сподіваються, що у наступному 4-му конкурсі на краще виконання 
твору українського композитора все ж таки будуть виступи представників цеху 
духових інструментів, які ще ні разу не брали участь в училищних національних 
виконавських змаганнях. Складається враження, що українська музика не 
входить до репертуару духовиків. 

Конкурсні прослуховування пройшли 11 лютого на високому 
організаційному та виконавському рівні. Всі учасники продемонстрували 
достойне виконання конкурсних творів, переконливість виконавської 
інтерпретації, виразність та артистизм виконання. Організаційний комітет дякує 
за серйозне і відповідальне відношення до заходу учасникам, їх викладачам та 
концертмейстерам, а також відмічає оперативну роботу журі та його 
об'єктивний присуд. 

Викладачі і концертмейстери, які поклали свої зусилля на достойну 
підготовку учасників виконавських перегонів:  

• Олена Губерук  

• Олеся Рожкова  

• Олена Мальцева  

• Вікторія Луньова 

• Юрій Тулуман  

• Ірина Свірідова 

• Ірина Окунєва  

• Людмила Хороша  

• Світлана Амеліна 

• Олена Каретнікова  

• Лариса Красавіна 

• Ірина Кобець  

• Євгенія Савченко  

• Інна Пшенічкіна  

• Наталія Брижата 

• Оксана Вовкостріл
 



Організаційний комітет відмічає відрадний факт, що у ролі наставників і 
помічників учасників конкурсу як майбутні педагоги починають проявляти себе 
і студенти. Серед них Анастасія Бутовська, Дар'я Кошелєва, Юрій Михайлюк.  

У складі журі працювали довірені особи від усіх циклових комісій: 
Л.І.Терещук ("фортепіано"), Є.С.Сергієнко ("оркестрові струнні інструменти"), 
В.В.Бреславський ("оркестрові духові та ударні інструменти"), В.Л.Луньова 
("народні інструменти"), В.С.Волкова ("хорове диригування"), І.В.Свірідова 
("музичне мистецтво естради"), С.М.Артеменко, Л.М.Яворська ("природничо-
наукові та фундаментальні дисципліни"), О.Ю.Помогайбо (представник 
адміністрації училища). 

 
ФОТО: Журі щойно закінчило відповідальну роботу у визначенні переможців. Зліва - направо: 

В.С.Волкова, В.Л.Луньова, І.В.Свірідова, С.М.Артеменко, Є.С.Сергієнко, Л.І.Терещук, Л.М.Яворська 

 
РЕЗУЛЬТАТИ   КОНКУРСУ 

 

ДИПЛОМ учасникаДИПЛОМ учасникаДИПЛОМ учасникаДИПЛОМ учасника    
Струнний квартетСтрунний квартетСтрунний квартетСтрунний квартет (Юлія Абрамова, Катерина Мацалюк, Ірина Шестопалова,  

Оксана Вовкостріл, номінація "Кращий ансамбль", викладач С.А.Амеліна) 
Дует бандуристок Людмила Головань і Яна Ситник Дует бандуристок Людмила Головань і Яна Ситник Дует бандуристок Людмила Головань і Яна Ситник Дует бандуристок Людмила Головань і Яна Ситник (ІV курс, народні   

інструменти, номінація "Кращий ансамбль", викладач В.Л.Луньова) 
Іван КорольІван КорольІван КорольІван Король (І курс, спеціалізація "ММЕ", номінація "Кращий вокаліст –  

виконавець академічного спрямування", викладач О.Л.Губерук) 

Людмила МінськаЛюдмила МінськаЛюдмила МінськаЛюдмила Мінська (ІІ курс, народні інструменти, номінація "Кращий вокаліст –  

виконавець академічного спрямування", викладач В.Л.Луньова) 

Вадим УстименкоВадим УстименкоВадим УстименкоВадим Устименко (ІІІ курс, народні інструменти, номінація "Кращий вокаліст –  

виконавець академічного спрямування", наставник Н.Бутовська) 

Ірина МіловаІрина МіловаІрина МіловаІрина Мілова (ІІ курс, спеціалізація "ММЕ", номінація "Кращий виконавець  

популярної естрадної пісні ", викладач І.В.Свірідва) 
 

ДИПЛОДИПЛОДИПЛОДИПЛОМ ІІІ ступеняМ ІІІ ступеняМ ІІІ ступеняМ ІІІ ступеня    
 

Фортепіанний дует Фортепіанний дует Фортепіанний дует Фортепіанний дует Лейла РадзЛейла РадзЛейла РадзЛейла Радзііііввввіііілова, лова, лова, лова, Єлизавета Рибіцька Єлизавета Рибіцька Єлизавета Рибіцька Єлизавета Рибіцька (ІІ курс, ф-но,  

номінація "Кращий ансамбль", викладач О.І.Каретнікова) 

Олена ЛапайОлена ЛапайОлена ЛапайОлена Лапай (ІІ курс, ДХВ, номінація "Кращий вокаліст – виконавець академічного  

спрямування", викладач О.А.Рожкова) 



Маргарита Тараненко Маргарита Тараненко Маргарита Тараненко Маргарита Тараненко (ІІ курс, спеціалізація "ММЕ", номінація "Кращий вокаліст –  

виконавець академічного спрямування", викладач О.В.Мальцева) 
Воломир КанівецьВоломир КанівецьВоломир КанівецьВоломир Канівець    (ІІІ курс, спеціалізація "ММЕ", номінація "Кращий вокаліст –  

виконавець академічного спрямування", викладач І.В.Свірідова) 
Анастасія РубанАнастасія РубанАнастасія РубанАнастасія Рубан (ІІІ курс, спеціалізація "ММЕ", номінація "Кращий виконавець  

популярної естрадної пісні ", викладач Ю.М.Тулуман) 

 
ДИПЛОМ ІІ ступеняДИПЛОМ ІІ ступеняДИПЛОМ ІІ ступеняДИПЛОМ ІІ ступеня    

 

Вокальний ансамбль відділу хорового Вокальний ансамбль відділу хорового Вокальний ансамбль відділу хорового Вокальний ансамбль відділу хорового диригуваннядиригуваннядиригуваннядиригування  

(номінація "Кращий ансамбль", викладач І.М.Кобець) 
Анна УсіченкоАнна УсіченкоАнна УсіченкоАнна Усіченко (ІІ курс, ДХВ, "Кращий вокаліст –  

виконавець академічного спрямування", викладач О.А.Рожкова) 
Яна СаричеваЯна СаричеваЯна СаричеваЯна Саричева (ІІІ курс, спеціалізація "ММЕ", номінація "Кращий виконавець  

популярної естрадної пісні ", викладач Ю.М.Тулуман) 

 

ДИПЛОМ І ступеняДИПЛОМ І ступеняДИПЛОМ І ступеняДИПЛОМ І ступеня    
 

Анна БілоусАнна БілоусАнна БілоусАнна Білоус (ІІ курс, спеціалізація "ММЕ", номінація "Кращий виконавець  

популярної естрадної пісні ", викладач О.Л.Губерук) 

Михайло КолінькоМихайло КолінькоМихайло КолінькоМихайло Колінько (ІІІ курс, народні інструменти,  

номінація "Кращий виконавець-інструменталіст", викладач Л.М.Хороша) 
Артем КочетковАртем КочетковАртем КочетковАртем Кочетков (ІV курс, фортепіано,  

номінація "Кращий виконавець-інструменталіст", викладач І.О.Окунєва) 
Вокальний Вокальний Вокальний Вокальний квартетквартетквартетквартет    “Lady  blues” “Lady  blues” “Lady  blues” “Lady  blues” (Оксана  Устенко, Юлія Видовська,  

                    Поліна Осипенко, Анна Білоус, спеціалізація "ММЕ",  

номінація "Кращий ансамбль", викладач Л.М.Красавіна) 

 
Лауреати  
ІІІ училищного 
конкурсу імені 

С.С.Гулака-
Артемов-ського − 
бронзові, срібні та 
золоті − з успіхом 
представили себе 
18 лютого 2015 
року на святі 

української 
музики, яке було 
приурочене до 
дня народження 
славетного сівака і 

композитора. Назва свята "Моя ти, муза, Україно!" символічна. Воно розпочало 
щорічну довготривалу мистецьку акцію "Музичне сузір'я", яке Черкаське 
музичне училище імені С.С.Гулака-Артемовського проводить уже протягом 



декількох років. Концертні заходи акції, яка пройде у лютому − квітні, 
проводяться безоплатно з благородною метою просвітництва і залучення до 
музичного мистецтва широкого загалу співвітчизників.  
 

 
 
 

ФОТОЕПІЗОДИ  СВЯТА  ВІТЧИЗНЯНОЇ  МУЗИКИ 
 

Україна завжди 
славилась своїми 

співочими талантами. 
 
Пісню А.Кос-Анатольського 

"Пастушка"  
у супроводі Наталі Брижатої 
виконує "бронзовий" призер 

конкурсу 
Олена ЛАПАЙ. 

 
 
 
 

 
 
 

 
"Бронзовий" 
лауреат 

Маргарита 
ТАРАНЕНКО та її 
концертмейстер 
І.Пшенічкіна 

зачарували гостей 
свята задушевною 

піснею,  
яку  "вишивала 
 рідна мати".  

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

На сцені "срібна" фіналістка 
конкурсу  

Яна САРИЧЕВА 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом із "золотим" 

лауреатом  
Михайлом 
КОЛІНЬКОМ  
та композитором 
А.Білошицьким 
слухачі опинилися 
у вирі полум'яного  
іспанського 
фламенко. 



 

 
"Бронзовий лауреат" Володимир КАНІВЕЦЬ разом із концертмейстером Юрієм Михайлюком 

піснею І.Шамо освідчувались у любові столиці України Києву. 

 
На святі вітчизняної музики "Моя ти муза, Україно!" своїми виступами 

музиканти вшанували не лише мистецького патрона alma mater. Союз муз 
разом із молодими артистами Черкаського музичного училища відзначив 
славних митців України, які виступили як будівничі її культури і духовності: 
автора музики державного гімну і засновника галицької композиторської школи 
Михайла Михайловича Вербицького, котрому виповнюється 200 років від дня 
народження, а також визначного поета сучасності, життя якого було тісно 
пов'язане з Черкащиною, − Василя Андрійовича Симоненка. Його 80-ліття − 
серед найважливіших дат України в 2015 році.  

До програми урочистої святкової акції також були включені вокальні 
спроби переможців ще одного училищного конкурсу − композиторського 
змагання у створенні композиції на слова Василя Симоненка. Свої романси з 
великим успіхом представили Олексій Журахівський, Віталіна Кравченко, Юлія 
Філенко. Ведуча свята Оксана Устенко милувала увагу гостей Органної зали 
чарівними рядками лицаря української поезії.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
ФОТО:  
Пісня молодого 
композитора 
Олексія 

ЖУРАХІВСЬКОГО  
на слова Василя 
Симоненка 

"Минає все" зірвала 
шквал оплесків.  

 

За роялем автор, 
партія скрипки - 

К.Мацалюк. 

 

 

 

Зазначимо, 
що урочиста 
вікопомне 
музичне дійство 
відбувалось у 
річницю пам'яті 
жертв Майдану. 
Свідченням 
ушанування усіх 
героїв України, 
котрі віддали 
найдорожче і на 
Майдані, і під 
снарядами та в 
зіткненнях АТО − 
своє життя за 
честь і свободу  

 

Батьківщини, став виступ вокального ансамблю диригентсько-хорового відділу 
під керівництвом І.М.Кобець. З великою проникливістю, аж до сльози, вони 
виконали самобутній козацький реквієм − народну пісню "Ой полечко, поле" в 
аранжуванні В.Міхновецького та Р.Толмачова. 

Анна Усіченко, срібний лауреат ІІІ конкурсу імені С.С.Гулака-
Артемовського, свій виступ − українську народну пісню "Дощик" в обробці 



М.Лисенка − присвятила пам'яті М.Вербицького. А ведуча свята розповіла 
гостям про точки перетину фундатора західноукраїнської музики та великого 
композитора Наддніпрянщини, який перейняв естафету розвою рідного 
українського музичного мистецтва від першого галицького композитора. 

 

ФОТО: 
Співає Анна УСІЧЕНКО. 
Концертмейстер Є.Савченко. 

 
 
 
У заключній частині 

музичного торжества його 
учасники згадали ще одну 
ювілейну дату, що має 
пряме відношення до 
нашого державного гімну − 
10 березня 2015 року 
українська історія відзначає 

150-річчя з дня його першого публічного виконання. Гості переглянули відео-
сюжет про історію створення одного із головних символів України, 
ознайомились із найвищою оцінкою його художніх якостей світовою 
громадськістю. До 
речі, центр світової 
спадщини ЮНЕСКО 
поставив державний 
гімн України на перше 
місце серед 
національних гімнів 
193 країн. Спільне 
натхненне виконання 
молодими 
музикантами та 
гостями Органної зали 
найкращого у світі 
державного гімну 
прозвучало 
переконливим 
тонічним завершальним акордом свята вітчизняної музики.  

Організатори ІІІ училищного конкурсу імені С.С.Гулака-Артемовського та 
концертної акції "Моя ти муза, Україно!" дякують за підтримку та допомогу 
адміністрації навчального закладу, автору сценарію Л.М.Яворській, режисеру 



О.Ю.Помогайбо, звукотехніку В.Зимі, помічникам режисера С.М.Артеменко, 
Богдану Грановському та Андрію Простибоженку. 

 

 
 

ФОТО: Учасники, організатори і гості свята вітчизняної музики "Моя ти муза, Україно!".  
Зліва - направо: соліст вокального ансамблю диригентсько-хорового відділу і звукотехнік 

Віталій ЗИМА, учасниця вокального квартету “Lady  blues” і ведуча свята Оксана УСТЕНКО, 
представник  молодіжного ресурсного центру Олена Кудрявцева,  

сценарист Л.М.Яворська, режисер О.Ю.Помогайбо.  


