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Ведучий.  Доброго дня, шановні викладачі! 
 

Ведуча. Доброго дня, дорогі студенти! 
 

Ведучий. Вітаємо вас на святі  «З музикою в серці»! 
 

Ведуча.    Міжнародний день музики, заснований за ініціативою Міжнародної 
музичної ради при ЮНЕСКО, щорічно відзначається в усьому світі               
1 жовтня. 

 

Ведучий.  Рішення про проведення Міжнародного дня музики було прийнято  
на 15-й Генеральній асамблеї в Лозанні у 1973 році. 

 

Ведуча.  Перший Міжнародний день музики було проведено 1 жовтня                    
1975 року. Метою цього Дня є: 

  
Ведучий.   поширення музичного мистецтва в суспільстві, 
 

Ведуча.      реалізація ідеалів миру та дружби між народами, 
  
Ведучий.   розвиток культур, обмін досвідом  
 

Ведуча.     та взаємне поважне ставлення до етнічних цінностей один одного. 
 

Ведучий. Тому в цей День у всьому світі проводяться концерти, творчі           
вечори з композиторами, виконавцями, музикознавцями, виставки  
музичних інструментів та творів мистецтва й фотографій, пов’язаних 
з музикою.  

 

Ведуча. Музика, завдяки радіо, телебаченню, різним записам, розвиненій 
концертній діяльності, художній самодіяльності, популярній 
літературі глибоко увійшла в наше життя. І чим ширше розвивається 
масовий інтерес до музики, тим частіше виникає дискусія про смаки і 
пристрасті. 
 

Ведучий. Музика - це найважливіша форма виховання людської душі.                 
Ще давньокитайський філософ Конфуцій говорив, що правильно 
підібраною музикою можна правити країнами. 

  

Ведуча. Серед представників старшого покоління і молодих прихильників 
ретро-музики напевно немає жодної людини, яка хоч би раз не               
чула напрочуд гарну мелодію Ріо Ріта, що підкорила серця мільйонів 
людей. 

 

Ведучий. Ріо Ріта, яка стала культовим хітом, уперше прозвучала                                           
в Радянському Союзі у 1937 році на пластинці із записами оркестру 
Марека Вебера і відразу ж отримала всенародну популярність.                
І сьогодні цю легендарну музику виконують багато музикантів. 

 
 
 



Ведуча.      «Ріо-Ріта». Перекладення Людмили Жульєвої 
       Виконують Ольга Сирота та Ірина Нікітіна 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ведуча.    Олександр Калінкін «Українська лірична»  
  Виконує студент 123 гр. Олександр Матковський,            

концертмейстр Ольга Сирота 
 

Ведучий.  З плином часу змінюється ритм життя, сприйняття музики і 
поезії, рівень чуттєвості, відповідно музичні стилі і жанри. Але людина 
залишається людиною. Її бажання, переживання, емоції нікуди не 
зникають, а шукають і знаходять нові способи вираження.  
 

Ведуча.    Однією із цікавих сторінок у великій книзі культурних 
надбань народу є романси. Романс і сьогодні, в ХХІ столітті відображає 
емоційне життя сучасної людини. Душевність, емоційність, 
переконливість та небайдужість - саме завдяки цьому пісня-романс 
збагачує й доповнює народнопісенну культуру.  
 

Ведучий. Музика А.Дюбюка, слова Писарєва «Поцелуй 
же меня, моя душечка»  
          Виконує студент 318 гр. Олександр Гуменюк 
 

Ведуча.    Найпопулярнішим інструментом сьогодні 
залишається рояль. Роя́ль - різновид фортепіано, звучання 
якого об'ємніше, повніше і гучніше, ніж у піаніно. Гра на 
роялі – це якість звуку, це відчуття виконавця і враження 
слухача.  
 

Ведучий. Багато відомих класичних творів були написані видатними 
вітчизняними та зарубіжними композиторами саме для цього 
інструменту. Одним із них є відомий російський композитор, піаніст, 
диригент та меценат Сергій Васильович Рахманінов, найвищими 
творчими досягненнями якого є концерти для фортепіано                         
з оркестром; симфонії та симфонічні танці; прелюдії та  етюди-
картини для фортепіано. 
 

Ведуча.    Сергій Рахманінов «Етюд-картина (соль-мінор)»  
        Виконує студентка 218 гр. Альона Мазур 
 

Ведучий. Від наших предків отримали ми у спадок неповторний 
музичний інструмент –бандуру. Ще у середні віки мандрували 

Ведучий.  Балала́йка - російський народний щипковий музичний  
інструмент. Як „символом” російської музичної 
традиції, стає найбільш розповсюдженим інструментом 
впродовж ХVІІІ століття.            Своє розповсюдження 
та популярність балалайка отримала в Україні                   
на початку ХХ століття.  

 



Україною від села до села кобзарі. За плечима несли вони бандуру, 
грою на якій і заробляли собі на щоденний хліб.  

 
 
 

Ведуча.  Сучасна академічна бандура – це інструмент, який пройшов довгий 
шлях розвитку та становлення. На сьогодні її технічні можливості 
дозволяють включати до репертуару і твори фольклорного 
мистецтва, і світову класику, й інших музичних напрямів. Сьогодні 
бандуру  називають "срібними струнами України". 
 

Ведучий. Григорій Китастий «Гомін степів» 
        Виконує студент 123 гр. Ярослав Аліксійчук 
 

Ведуча. Музичний інструмент під назвою "акордеон" був 
запатентований                  у Відні органним майстром Кирилом 
Деміаном у 1829 року. У ці роки примітивний акордеон стає 
популярним у вищому світі Парижа і Санкт-Петербурга, отримує 
схвальні відгуки. Він стає символом народних традицій багатьох 
культур.  

 

Ведучий. Акордеон використовується для створення   фолькльорної атмосфери 
в деяких музичних творах Чайковського,  Шостаковича,  Прокоф'єва. 
Сьогодні акордеон застосовується як сольний та акомпануючий 
інструмент, а також входить до складу різних естрадних ансамблів. 

 

Ведуча.  Роман Бажилік «Вальсуючий акордеон» 
  Виконує студент 323 гр. Микола Головатюк 
   

Ведучий. Біографія цього музичного інструменту нараховує понад 
150 років.              У 1841 році на виставці в Брюселі Адольфом 
Саксом вперше був продемонстрований саме саксофон.  
 

Ведуча. Досить різноманітний тембр інструмента: в середньому 
регістрі він нагадує одночасно звучання гобоя, віолончелі та 
кларнета, в forte його звук наближається до мідних. Саксофон 
сконцентрував у собі окремі якості інших духових 

інструментів.Тембр саксофона збагатив музичну палітру ХХ століття.  
 

Ведучий.   Микола Семенов «Карнавал» 
        Виконує студент 423 гр. Михайло Шулюк 
 

Ведуча.  Між музикою легкою і музикою серйозною немає ніякої 
стіни і ніякої непрохідної прірви. Вони не тільки існують поряд, 
але часто сплітаються одна з одною і навіть переходять одна в 
одну. 
 

Ведучий. Люди, які знають і люблять серйозну музику, як 
правило, розуміються і на музиці легкій, розважальній, вміють 
відрізнити в ній хороше від поганого.  

 



Ведуча.   Bomfunk M’S - Freestyle 
         Виконує студент 423 гр. Олександр Вишня 
 

 

Ведучий. Музика – це цілий світ незвичайних звуків, 
яскравих фарб                        у звучанні.     Це світ краси, 
фантазії та глибоких почуттів. 

 

Ведуча.  Роль музики в житті кожної людини надзвичайно велика. Як будь-яке 
мистецтво, вона з великою силою виражатиме те, чим живуть люди: 
радість, смуток, заповітні сподівання, мрії про щастя та про кохання. 

 

Ведуча.   «Я тебе люблю». Із репертуару Ані Лорак 
        Виконує студентка  118 гр. Анастасія Белінська 
 

Ведучий.  Новий навчальний рік у нашому навчальному закладі – 
велике і радісне свято всієї студентської родини, яка поповнюється 
новими студентами. І наша музична студентська родина 
поповнилась молодшим поколінням. 
 

Ведуча.   Сьогодні із посланням до першокурсників спеціалізацій 
«Народне пісенне мистецтво», «Музичне мистецтво естради», 
«Народне інструментальне мистецтво» звертаються студенти-
випускники. 

 

Ведучий. Для урочистої передачі творчої естафети на сцену запрошуються 
студенти 418 групи  Вікторія Верстюк та 118 групи Кравченко 
Аліна 

 

Студентка 418 гр.   В музиканти сьогодні посвята твоя. 
     Гордись першокурснику любий, 
     Вітає тебе студентська сім’я 
     Що пісню і музику любить. 
      На нас, старшокурсників, друже рівняйсь. 
      Хай дружба усіх нас єднає, 
      Бо музиканти – справжня рідня, 
      Одне ми покликання маєм! 
 

На згадку про цей пам’ятний день прийміть 
Від нас скрипковий ключ як основний символ нотного письма 

 

    Клятва першокурсника  
Студентка 118 гр. Ми, молоді громадяни вільної незалежної 
України, вступивши до Кам’янець-Подільського коледжа культури 
і мистецтв, усвідомлюємо високу особисту відповідальність за 
якісне глибоке здобуття знань з обраної професії. У ці урочисті 
хвилини присягаємо на вірність рідному коледжу, усім викладачам 
і обіцяємо: 

1. Бути гідними громадянами рідної 
України 



2. Шанувати традиції та звичаї нашого народу 
3. Працювати над своєю самоосвітою, бути старанними і 

наполегливими у навчанні 
4. Поважати й шанувати викладачів, пам’ятати і 

виконувати їхні настанови та завдання. 
5. Робити все необхідне для ровитку музичного 

мистецтва 
Клянемось! Клянемось! Клянемось! 

 

Ведучий.  Музика  невіддільна від таких різновидів мистецтва як література, 
живопис та танець. Письменниками і поетами створено багато 
літературних творів, в яких розповідається про музику. 

 

Ведуча.  Музика – частка нашого життя. Тому музичне мистецтво необхідно 
знати так само, як шедеври класичної літератури, адже вони здатні 
змінити відношення людини до життя, зміцнити її силу волі, 
виховати  у ній благородство та доброту. 

 

Ведучий.   Костянтин Паустовський. «Кошик з 
ялинковими іграшками» 
   Читає студентка 359 гр. Інна Щадило 
 

Ведучий.  Музика - це одна з багатьох речей, якою 
захоплюється сучасна молодь. Вона завжди відігравала 
важливу роль в історії людства.  
 

Ведуча.    Сьогодні є безліч течій у музичному мистецтві. Але, звичайно, кожна 
людина має свій смак, за яким обирає стиль музики. Без жодного 
сумніву можна сказати, що саме музика - один із способів впливу   
на життя людини. 

 

Ведучий.  Стюарт Хем «Соло». 
         Виконує студент 418 гр. Лисюк Максим 
 

Ведуча.  Немало музичних творів пов’язано з танцювальними 
рухами. Твори, змістом яких є танці, походи, марші, звичайно 
об’єднуються загальною назвою - танцювальна музика. 
 

Ведучий.  Полька - танець чеського походження. Відомим 
майстром польок був автрійський композитор Йоган Штраус 
Молодший. Спочатку полька була тільки народним танцем.                 
Ця традиція продовжується сьогодні    в багатьох країнах,              

зокрема й в Україні.  
 

Ведуча.    Оякяер «Весела полька» 
        Виконує студент 223 гр. Вячеслав Калинюк 
Ведучий.   Пісні, як люди, мріють і живуть, 

Пісні, як люди, плачуть і сміються... 
Вони до нас з віків далеких йдуть 



І в душах наших щедро відгукнуться. 
Ведуча.      Пісні, як доля, і як правди суть, 

Пісні, як сонце, вічні і могутні... 
Несуть і радість, тихий сум несуть, 
Оте минуле і оте майбутнє. 

 
 

Ведучий.   Пісні - любов, омріяна й жива, 
І серця крик, і стишене мовчання. 
Душі моєї трепетні слова, 
Душі моєї ніжні поривання. 
 

Ведуча.    Посвящение жене. Із репертуару Павла Зіброва 
       Виконує студент 418 гр. Артем Бєлєуш 
 

Ведучий. Яка ж дивовижна сила прихована в музиці? Музика 
допомагає людям  у найважчі хвилини. Як найближчий друг, вона 
втішає в печалі, надає сили знову починати життя.  
 

Ведуча.   Музика викликає у людини стан добра і спокою, 
підживлює дух, освіжає розум, полегшує мислення і возвеличує 
душу. 

 

Ведучий.  Heal The World. Із репертуару Майкла 
Джексона 
  Виконує студент 218 гр. Максим Сидорук 
 

Ведуча. Труба́ відома зі стародавніх часів. За козацької доби 
в Україні   трубу широко вживали в козацькому війську. 
Коли приїхали    до Богдана Хмельницького польські посли, 

"труби й бубни гетьманські озвались". 
 

Ведучий.    Інша функція труб - участь у різноманітних урочистостях, походах, 
тріумфах та виїздах.  

 

Ведуча.    Гарі Верн. «Поїзд на Чатанову».  
    Виконують студенти 323 гр. Костянтин Гонтарук та 423 
гр. Богдан Скрепкевич 
 

Ведучий. Найважливішим елементом музики, що становить її 
основу, є мелодія. Почуття, переживання, настрої людини - те, що 
є основним змістом музики, передається здебільшого мелодією. 
Виражальні засоби мелодії - її інтонації, лад, ритм, регістр, темп - і 
визначають,    в основному, той чи інший її характер. 

 

Ведуча.    Лежать слова на білому листку, 
А нотний стан мелодію чекає... 

                  І пісню я в лавровому вінку 
                 Дарую людям - хай вона лунає. 
 



Ведучий.    Пісня із репертуару гурту «Realo» 
               Виконує студентка  418 гр. Лариса Гаврилюк 
 

Ведуча.            Змовкає мова... Музика звучить... 
  Звучать акорди справдішнього дива, 
  Мелодія світів красива, 
  Гармонія душі звучить... 
  Прекрасна неповторна мить!   
 

Ведучий. Музика - чудотворний засіб залучення людей до добра, духовності. 
Вона володіє великою силою впливу на людські душі. Любіть та 
слухайте музику, і вам відкриється безмежний світ людських 
почуттів, гармонії та краси! 

 

Ведуча.    «Музыка нас связала». Пісня                    
із репертуару гурту «Міраж» 
          Виконують студентки 318 гр.            Оксана 
Ємельянова та  Марія Радецька 
 

(Учасники концертної програми виходять на сцену) 
 

Ведучий.   Щиро вітаємо вас із професійним святом – 
Міжнародним Днем музики. Завдяки самовідданній праці 
викладачів коледжу народжується когорта молодих професіоналів-
музикантів, які будуть розбудовувати і звеличувати нашу державу. 

 

Ведуча.  Любіть музику, прислухайтесь до чудових мелодій, які дарує нам 
життя. Віри вам і впевненості в собі, світла в душі та радості                    
в серці! Тільки тоді вам відкриється чарівність і загадковість тих 
звуків, які вас оточують! 

 

Ведучі (разом).  Дякуємо за увагу! До нових зустрічей! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ведуча. Музика, як один із видів мистецтва, відображає дійсність і є засобом 
пізнання життя. Вона відображає дійсність своєрідно, через музичний 
образ, сила якого в його узагальненні й глибокому емоційному змісті. 

 

Ведучий. Кожний музичний твір має певний зміст, виражає певні ідеї, почуття 
та настрої людини. 

 
 

Один із найпопулярніших інструментів не лише в Росії, але й закордоном є 
акордеон. Особливу популярність акордеон завоював серед виконавців 
народної музики в Росії, Італії, Німеччині, Франції, Болгарії, Латвії та 
багатьох інших країнах. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Програма концерту «З музикою в серці» 
 

1. «Ріо-Ріта». Перекладення Людмили Жульєвої 
       Ольга Сирота, Ірина Нікітіна 
 

2. О.Калінкін «Українська лірична». Олександр Матковський  
  
3.   «Поцелуй же меня, моя душечка». Олександр Гуменюк 
 

4. Сергій Рахманінов «Етюд-картина (соль-мінор)». Альона Мазур 
 

5. Григорій Китастий «Гомін степів». Ярослав Аліксійчук 
 

6. Роман Бажилік «Вальсуючий акордеон». Микола Головатюк 
  
7. Микола Семенов «Карнавал». Михайло Шулюк 
 

8.   Bomfunk M’S — Freestyle. Олександр Вишня 
 

9.   «Я тебе люблю». Із репертуару Ані Лорак. Анастасія Белінська 
 

 

Посвята першокурсників 
 
 

10.   Костянтин Паустовський. «Кошик з ялинковими іграшками» 
   Інна Щадило 
 

11. Стюарт Хем «Соло».  Лисюк Максим 
 

12.  Оякяер «Весела полька». Вячеслав Калинюк 
         

13.    Посвящение жене. Артем Бєлєуш        
 

14.  Heal The World. Із репертуару Майкла Джексона. Максим Сидорук 
   

15. Гарі Верн. «Поїзд на Чатанову». Костянтин Гонтарук, Богдан Скрепкевич         
 

16.    Пісня із репертуару гурту «Realo».  Лариса Гаврилюк 
   

17. «Музыка нас связала». Оксана Ємельянова, Марія Радецька                            
 

Усі учасники концерту виходять на сцену!!!  
 
 



 
 


