
Житомирське Полісся – 

унікальний край, де прадавня 

краса української природи та 

споконвічні традиції народної 

культури поєдналися у 

творчості музикантів, співаків, 

танцюристів. Завдяки цьому 

художнє середовище 

Житомирщини посідає 

виняткове місце в історії 

розвитку української культури, 

у лише йому притаманний 

спосіб відображає актуальні напрямки розвитку сучасного мистецтва. 

На всю Україну славиться Житомирське Полісся звабними буйнолистими 

лісами, синьоокими плесами озер, тихоплинними річками. Це край голубого 

льону і буйного хмелю, багатющих покладів граніту і бурштину. Це край багатих 

пісенних та інструментальних музичних скарбів.  

Тому не дивно, що у рамках роботи тижня циклової комісії викладачів 

музичного мистецтва з методикою було обрано тему «Видатні діячі музичного 

мистецтва Житомирщини». 

У конференції взяли участь 12 студентів. За результатами роботи укладено 

збірник тез доповідей. Сама історія Житомирщини, 

як споконвічно краю музичного, стверджує це 

цілим букетом уславлених в народі імен 

самобутніх митців музичного жанру – 

композиторів: Віктора Косенка, Бориса 

Лятошинського, Михайла Скорульського, Івана 

Сльоти, Анатолія Пашкевича, Володимира 

Шинкарука, видатного діяча мистецтва 

Олександра Вацека,  Героя України – співачки Ніни 

Матвієнко...  



Програма конференції передбачала презентацію досліджень, що провели 

студенти разом зі своїми керівниками. 

Сідорова Ю. О. Віктор Косенко 

– композитор, гордість Житомирщини. 

Печериця Г. Д.  „Український 

соловейко” – особистість Ніни 

Матвієнко  в українській пісенній 

культурі. 

Ревчук Ю. С. О.О. Вацек – 

видатний діяч мистецтв сучасності. 

Мельник Л. С. Нескінченна 

музика життя Івана Сльоти. 

Каменчук Д. П. Наталія Скорульська – видатна українська балерина    XX 

століття 

 Добрянська А. Ю.  Музична творчість знаменитого композитора Юліуша 

Зарембського 

Матвійчук Я. С. Він житиме в піснях своїх довіку (А.М.Пашкевич) 

Іваніцька А. В. Михайло Адамович Скорульський – український 

композитор-класик. 

 Прищепа О. Р.  Володимир Шинкарук – видатний житомирський  поет, 

композитор, музикант. 

Оксенюк А. В. Валерій Харчишин – видатний співак і композитор 

Житомирщини. 

Корнійчук М. Л. Святослав 

Ріхтер – легендарний піаніст ХХ 

століття. 

Палійчук А. Т. Борис 

Лятошинський – видатний митець 

Житомирщини. 

Їхні долі та мистецькі стежки 

стелилися  й продовжують 



торувати шлях через нашу 

рідну землю. Тут живе в 

народних серцях безмежна 

шана та любов до них. Тож, 

причащатися величним духом 

мистецтва, – сама доля 

допомагає нам. Адже таке 

величне і чарівне дійство 

музики – це ніби гряда гір, над 

якою вершини великі і менші, суть якої – саме гірське пасмо. Лише своєю 

сукупністю здатні вершини вистояти в часі, зберегти самобутність, красу, 

гармонію.  

Учителі музики загальноосвітніх шкіл, образотворчого мистецтва, 

словесники зможуть широко 

використати на уроках та в 

позакласній роботі 

презентований на науково-

практичній конференції матеріал 

про славних композиторів і 

музикантів, співаків і 

танцюристів, видатних представників музичного мистецтва, життєві дороги яких 

пролягли через наше Полісся. 

 


