
ВІТАЄМО КОЛЕГ І СТУДЕНТІВ ІЗ ПЕРЕМОГОЮ В 

КОНКУРСІ 

14-15 листопада 2015 року на мистецькому факультеті 

Кіровоградського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка за підтримки Міністерства 

освіти і науки України проводився фестиваль-конкурс 

«Сходинки до майстерності».  

У конкурсі брали участь і студенти Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка.  

У першій номінації «Соло» виступили студенти-

піаністи: Лимаренко Валерій (клас доцента Куришева Є В.), 

Макерова Ніка (клас доцента Ляшенко О. Д. ), Рябкова 

Марія (клас доцента Куришева Є. В.), Капелюшна Світлана 

(клас доцента Ляшенко О. Д.).  

У фестивалі-конкурсі також брали участь студенти-

гітаристи Бушак Орест (клас викладача Цимбала С.В.) та 

Ришкова Віра  (клас викладача Сахарової Л. О.) та 

студенти-бандуристи Алексєєва Поліна і Макарова Валерія 

(клас викладача Киричук Т.М.) 

Всі учасники презентували два різнохарактерні твори. 

У програмі Лимаренка Валерія такими творами були: Ф. 

Ліст «Женевські дзвони» й С. Рахманінов «Етюд-картина» 

ор.33 № 6 cis-moll; Макерова Ніка виконала твір Е. Гріга 

«Поетична картинка №:6» e- moll та твір О. Білаша 

«Роздум». Рябкова Марія розкрила художні образи 

музичних творів: В. Косенко «Вальс», «Танцювальна» та Л. 

Шукайло «Маленьке негреня», а Капелюшна Світлана – 

Е. Гріга «Поетична картинка №1» e- moll та 

П. Чайковського «Пісня жайворонка» із фортепіанної збірки 

«Пори року». Алексєєва Поліна виконала на бандурі твір 



О. Білаша «Жайвори» та українську народну пісню 

«Баламути». Конкурсну програму Макарової Валерії склали 

твори: О. Герасименко «Купало», Ю. Олійник «Карпатський 

ескіз». Два твори для гітари Віла-Лобоса «Шора» та 

Прелюдія мі-мінор прозвучали у виконанні Бушака Ореста. 

Усі наші студенти отримали призові місця.  

Лауреатами першої премії в різних інструментальних 

жанрах стали: Лимаренко Валерій (фортепіано), Макерова 

Ніка (фортепіано), Бушак Орест (гітара), Алексєєва Поліна 

(бандура), Макарова Валерія (бандура), Ришкова Віра 

(гітара). 

Лауреатом другої премії стала Рябкова Марія 

(фортепіано). 

Лауреатом третьої премії – Капелюшна Світлана 

(фортепіано). 

У номінації «Великі ансамблі» свою майстерність 

продемонстрував ансамбль «Anima». Керівник – викладач 

кафедри інструментально-виконавської майстерності 

Сахарова Л. О. У виконанні цього колективу прозвучали 

музичні твори: М. Скорик «Іспанський танець», А. Вівальді 

«Зима» (І частина з інструментального концерту «Пори 

року»). 

Виступ ансамблю «Anima» глядачі зустріли 

бурхливими оплесками. А журі нагородило цей чудовий 

колектив премією «ГРАН-ПРІ» та дипломом за досягнуті 

успіхи й високу виконавську майстерність. 

Колектив кафедри інструментально-виконавської 

майстерності вітає студентів і колег із перемогою у 

фестивалі-конкурсі «Сходинки до майстерності» і бажає 

подальших творчих успіхів. 



















 
 


