
Вынікі года культуры на ЦК “Спецыяльнае фартэпіяна” 

У параўнанні з мінулым годам 2016 год ў творчым жыцці камісіі “Спецыяльнае фартэпіяна” быў 

адзначаны павялічэннем мерапрыемстваў, накіраваных на прафесійны рост навучэнцаў, на 

прапаганду і папулярызацыю інструментальнага выканальніцтва, на знаёмства шырокіх колаў 

слухачоў з замежным і беларускім фартэпіянным мастацтвам. 

Навучэнцы і выкладчыкі прымалі актыўны ўдзел у агульнакаледжных  музычна-тэматычных 

мерапрыемствах: 

Творчы вечар кампазітара і піяністкі Веранікі Рыш-Швец; 

Вечар да 260-годдзя да дня нараджэння В.Моцарта; 

Вечар да 160-годдзя са дня смерці А.Міцкевіча; 

Вечар, прысвечаны да 30-годдзя Чарнобыльскай аварыі. 

У рамках ЦК адбыліся канцэрты: “Русская фартэпіянная мініяцюра”, “Музыка, якую мы ведаем”, 

канцэрты класаў выкладчыкаў Сушко Н.М., Горгуль Т.А., Баброўскай В.М. Па ініцыятыве 

выкладчыка  А.А. Тарарака былі арганізаваны музычна – асветніцкія імпрэзы для вучняў ДМШМ, 

ДШМ, СШ г. Ліды:  

С. Барткевіч “Музычныя карцінкі па сказках Андэрсена”; П.Чайкоўскі Дзіцячы альбом. 

На працягу года выкладчыкі і навучэнцы ЦК удзельнічалі ў прафарыентацыйных канцэрттах ў ДШМ 

і ДМШМ Лідскага метадычнага абяднання: г. Ашмяны, г.п. Юрацішкі,   г. Дзятлава, г. Бярозаўка, г. 

Іўе, г. Навагрудак, г. Воранава, г. Карэлічы, г. Ліда. 

Навучэнцы ЦК дабіліся поспехаў у абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах: 

Адамоніс М. (выкл. Сушко Н.М.)  Дыплом лаўрэата ІІ ступені абласнога конкурсу «Новыя імены» (г. 

Гродна) 

 Кароль Г. (выкл. Сезень Л.А.)   Дыплом лаўрэата ІІІ ступені абласнога конкурсу «Новыя імены» (г. 

Гродна)    

 дуэт Браслаўскі К. - Кароль Г. (выкл. Акімава Т.А.)  Дыплом І ступені Міжнароднага інтэрнэт 

конкурсу - фестываля «Спектр таленту» (Расія); 

Цэйка Дз. (выкл.Сушко Н.М.) Дыплом лаўрэата ІІ ступені Рэспубліканскага фестывалю –конкурса 

дзіцячага мастацтва “ЛьВенок” (Лидский венок)  (г. Ліда) 

У перыяд з 15.08.2016 па 23.08 2016г. у г.Москва на базе ЦМШ пры Маскоўскай кансерваторыі 

адбыліся майстар-класы прафесарска-выкладчыцкага састава кансерваторыі  для навучэнцаў 

вучэбных устаноў культуры і мастацтва “Саюзная дзяржава – маладым талентам XXІ века”. Ад 

беларускай дэлегацыі ў майстар-класах і справаздачным канцэрце прынялі ўдзел 

навучэнцы  Кароль Г. (выкл. Сезень Л.А.) і Цэйка Дз. (выкл Сушко Н.М.). 

У межах Фестываля фартэпіяннага мастацтва да 100-годдзя са дня нараджэння Эміля Гілельса 

(г.Мінск 30.11.2016 - 02.12.2016)  навучэнец ІІІ курса Кароль Г. пасля папярэдняга адбору 

ўдзельнічаў у канцэрце навучэнцаў музычных каледжаў, а таксама ў майстар-класе выкладчыка 

Маскоўскай кансерваторыі, піяніста Людкова Дз.А. 

  

Старшыня ЦК “Спецыяльнае фартэпіяна”                                              Н.М.Сушко 


