
2018 рік є знаковим для музичного училища рівно 110 років назад 1-

го вересня 1908-го року було засновано наш навчальний заклад. І у цей 

ювілейний рік 3 вересня як завжди за традицією викладацький та 

студентський колектив училища урочисто відзначив День Знань! До 

музичної родини влилися нові сили, юні, талановиті першокурсники!  

Було проведено виховні інформаційні заходи 

І курс «Херсонському музичному училищу - 110 

років», ІІ курс «З рідним словом міцніє держава», ІІІ курс «Зветься 

величаво Україна – земле зачарована моя» спільний проект з 

дитячою обласною бібліотекою, ІV курс «Фахова освіта в Україні. 

Сучасність і перспективи». 

Теплими, щирими словами вітали усіх присутніх шановні гості: 

Директор департаменту культури, туризму та курортів Херсонської 

обласної державної адміністрації, заслужений діяч мистецтв України – 

Думінська Світлана Віталіївна; Народна артистка України, Професор 

Херсонський державного університету, солістка 

Херсонської філармонії, – Наталія Віталіївна Лелеко! 

У супроводі концертмейстера Лідії Альхової, Наталія 

Віталіївна подарувала присутнім «Вальс Штраус» Джоржа Гершвіна. 

Музичні привітання прозвучали від студентів 

старших курсів:  

- лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентки ІV курсу 

відділу спів Анни Кондакової (клас викладача – Ємельян Данути 

Броніславівни, концертмейстер – Лідія Альхова);  

- лауреата всеукраїнських конкурсів, студентки ІV курсу фортепіанного 

відділу Ганни Худякової (клас викладача –Бурбас Олени Семенівни);  

- студентів ІІІ курсу відділу музичне мистецтво естради Аліни 

Деордіца і Антона Домнінського (клас викладача Голдаковського 

Олега Володимировича);  

- студента ІІ курсу відділу музичне мистецтво естради Владислава 

Щурова. 

Після урочистої посвяти у студенти порадували всіх присутніх 

музичні поздоровлення першокурсників:  

- студента І курсу струнного відділу Богдана Квасниці 

(клас викладача Лобової Наталії Федорівни, 

концертмейстер Сухова Олена Євгенієвна);  

- лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів 

студентки І курсу фортепіанного відділу Наталії Соколенко (клас викладача 

Кудрявцевої Любові Борисівни);  

- студентки І курсу відділу «музичне мистецтво естради» Олександри 

Фендик. 
Яскравою і незабутньою стала для першокурсників традиційна прогулянка по Дніпру, 

з розважальною програмою організованою студентським парламентом і профспілкою. 

Вітаємо усіх наших першокурсників, бажаємо успіхів, натхнення та наполегливості 

на обраному шляху музиканта.  

 



 

 

 

 


