
15 травня у відновленій великій залі відбувся творчий звіт Херсонського музичного 

училища, концерт став яскравим продовженням березневого святкування 110-літнього 

ювілею училища. 

Піднесений характер концерту задав Хор музичного училища – художній керівник та 

диригент Волгірєва Т.І., хормейстер Галуненко С.П., концертмейстер Кулініч І.М., 

солісти Кондакова Анна, Юха Петро. 

З нагоди свята керівник управління культури херсонської міської ради Косенко 

Лариса Анатоліївна привітала колектив училища і відзначила викладачів грамотами від 

міського управління культури, також теплі слова прозвучали від директора училища 

Липи Олени Анатоліївни, яка вручила грамоти від управління освіти. 

Серед солістів концерту були лауреати Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів:  

Студентка ІV курсу відділу «Фортепіано» Худякова Анна, клас викладача Бурбас О.С. 

Студентка ІV курсу відділу «Спів» Кондакова Анна, клас викладача Ємельян Д.Б., 

концертмейстер Альхова Л.В. 

Студентка ІV курсу відділу «Оркестрові струнні інструменти» Варвянська Анна, клас 

викладача Левченко Н.П., концертмейстер Сухова О.Є.  

Студентка І курсу відділу «Фортепіано» Соколенко Наталя, клас викладача 

Кудрявцевої Л.Б. 

Студент ІV курсу відділу «Оркестрові духові та ударні інструменти» Малін Дмитро, 

клас викладача Халілаєва Ю.Р., концертмейстер Худякова А. 

Студентка ІІІ курсу відділу «Спів» Костецька Анна, клас викладача           

Созанського В.С., концертмейстер Созанська В.А. 

Студентка ІV курсу відділу «Оркестрові струнні інструменти» Нерсесян Амалія, клас 

викладача Моргуненко О.Є, концертмейстер Сокірко В. 

Студент ІІІ курсу відділу «Народні інструменти» Лесик Ростислав, клас викладача 

Чумаченко О.В. 

Як завжди натхненно і чутливо виступили: 

Ансамбль скрипалів, художній керівник Кратасюк В.В., концертмейстер Сухова О.Є., 

солісти Анна Варвянська, Ксенія Волкова. 

Ансамбль бандуристів, художній керівник – заслужений працівник культури України 

Мазур Н.П., солістка Єлізавета Гороховська 

Друге відділення концерту презентувало великі творчі колективи: 

    Оркестр української музики «Венцерада», художній керівник та диригент – 

заслужений працівник культури Кисіль В.І., солісти: Петро Юха, Вадим Баклан. 

    Оркестр народних інструментів, художній керівник та диригент Чумаченко О.В., 

художній керівник Петров К.В. 

    Духовий оркестр, художній керівник та диригент Халілаєв Ю.Р., солістка              

Діана Поляниця. 

Глядачі мали змогу насолодитись чарівною музикою і здійснити мандрівку у 

неповторний світ мелодій та ритмів. 

Зі смаком підготовлений концерт не залишив нікого байдужим. Бажаємо колективу 

училища творчої наснаги, успіхів і процвітання. 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


