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ЗВІТ НА XVI ЗЇЗД ВІД ЗООНСКУ
Запорізький обласний осередок Національної Спілки композиторів України
нараховує сім композиторів.
Серед них мають почесні звання "Заслужений діяч мистецтв України" –
Наталія Боєва, Микола Попов, Дмитро Савенко
Ганна Хазова – лауреат обласної премії «За розвиток музичного мистецтва
Запорізького краю» та Міжнародного конкурсу ім. С. Прокоф’єва (Донецьк)
Ольга Попова – Березняк – член НСКУ з 2001 року
Вадим Симонов. Композитор.
Валерій Колядюк – лауреат Міжнародного конкурсу (Польща, Перша
премія)

Про матеріально-фінансовий стан.
1. За період 2016 – 2020 роки отримали творчі стипендії від Запорізької
обласної державної адміністрації: Г. Г. Хазова (2014 р.). М. І. Попов (2015
р.), Д.О. Савенко (2016 р.), Н.І. Боєва (2017 р.), В.В. Колядюк (2018 р.), М.І.
Попов (2019 р.), Савенко Д. О. (2020).
2. Премію від Запорізької обласної адміністрації імені Івана Паторжинського
за досягнення в галузі музичного мистецтва в номінації «За видатні
досягнення у сфері професійної композиторської творчості» отримали:
- Хазова Г.Г. (2018 р.) – за створення першої хорової кантати на запорізькій
землі «Дай нам, Боже!» для мішаного хору та симфонічного оркестру на
вірші поетів України на чотири частини
- Савенко Д.О. (2019 р.) – за створення першого концерту для симфонічного
оркестру на запорізькій землі «Postfactum»
- Попов М.І. (2020 р.) – за низьку хорових творів останніх років та Мессу
для мішаного хору та симфонічного оркестру у репертуар хору
«Запоріжжя».
-

За цей період у програмах симфонічних концертів «Композитори Запоріжжя
запрошують…» поруч з творами запоріжців лунали твори Мирослава
Скорика, Олександра Костіна, Юрія Шевченка, американського композитора
українського походження Василя Медвідя (Бостон. США), Андрія Зименка
(Чернігів) , студента композиторського факультету Національної музичної
Академії України Богдана Решетілова, професора НМАУ Івана Тараненка,
Золтана Алмаші та Богдана Кривопуста (Київ).
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За період між з’їздами твори запорізьких композиторів виконувались у
Запоріжжі (обласна філармонія, музичне училище ім.П.Майбороди, ДМШ
міста), у Києві (Міжнародні фестивалі «Київ Музик Фест», «Музичні
прем’єри сезону», Перший Український фестиваль «За єдину європейську
Україну»,2015 рік), Львові (Міжнародний фестиваль «Спектри нової
музики») , Кракові, Катовіцах (2015 рік), в Алжирі (Міжнародний фестиваль
сучасної музики. 2015 рік), в Одесі (Симфонічний концерт 10 березня 2016),
Харкові (Жовтень 2016).
П’ять симфонічних концертів у концертному залі ім.М.І. Глінки
Запорізької обласної філармонії:
- 20 травня 2016 року – «Дай нам, Боже!» за участю хора «Запоріжжя»
музичного училища імені П.І. Майбороди, заслуженої артистки України
Ілони Турчанінової (орган); солістки Національної філармонії України Карини
Кондрашевської ( Київ)
- 5 травня 2017 року – «Музичні фарби» за участю композитора, професора
НМАУ Івана Тараненко
- 23 листопада 2018 року – «Мистецька імпреза» за участю композитора,
лауреата Міжнародних конкурсів Золтана Алмаші, народної артистки
України Богдани Півненко
- 29 листопада 2019 року – «Премєри сезону» за участю композитора,
народного артиста України Олександра Гоноболіна, заслуженого артиста
України Олександра Рукомойнікова (Київ, саксофон), народної артистки
України Інни Гапон, хору ЗМУ «Запоріжжя»
- 27 листопада 2020 року - «Премєри сезону» за участю композитора
Богдана Кривопуста, соліста Національної опери України Олександра
Бойко.
УЧАСТЬ У МИСТЕЦЬКИХ ПОДІЯХ ЗАПОРІЖЖЯ.
-У 2018 році за особисті кошти членів ЗООНСКУ Боєвої Н.І. та Симонова В.М. був
виданий буклет про історію та творчість композиторів Запорізького краю
«Композитори Запоріжжя запрошують…» (Автор – Н.Боєва).
-З розповіддю про творчість видатних українських композиторів та композиторів
Запоріжжя викладач-методист вищої категорії Боєва Н.І. виступала на засіданні
міської теоретичної секції (січень 2018), у музичних школах міста (№6, 4, 1) та у
Козацькому ліцеї (13.02.2020),
- У березні 2019 Хазова Г.Г. була членом журі XIX Міжнародного конкурсу фестивалю дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці»
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- У листопаді 2019 та 2020 років Боєва Н.І була членом експертної ради з
присудження обласної премії за досягнення в галузі музичного мистецтва імені
Івана Паторжинського. Прийняла участь у роботі комісії (12 листопада 2019 р.) та
провела вручення нагород лауреатам (29 листопада 2019 р.)
- Відбувся авторський вечір у ЗДМШ № 3 композитора Ганни Хазової на
запрошення адміністрації школи (2017)
- Боєва Н.І. від ЗООНСКУ приймала участь у складі експертної комісії
відбіркового конкурсу на заміщення посади генерального директора
Запорізької обласної філармонії від ЗООНСКУ (2018)
- Хазова Г.Г. була членом журі Всеукраїнського фестивалю – конкурсу
дитячого та юнацького авторського мистецтва «Джерельце» 23 травня
2017 р.
- Хазова Г.Г. 27 листопада 2020 р. я провела творчу зустріч -

конференцію з викладачами та студентами факультету
"Психолого-педагогічної освіти та мистецтв" Бердянського
державного педагогічного університету. (в онлайн режимі по
Zoom)
- Боєва Н.І була членом журі Всеукраїнського фестивалю – конкурсу
дитячого та юнацького авторського мистецтва «Джерельце» 25 березня
2020 р.
- Відбувся авторський концерт учнів класу «композиція» Попової
(Березняк) О. у ДМШ м. Енергодар (2018)
- Відбувся симфонічний концерт до 80-річчя Запорізької області з творів
композиторів Запоріжжя (2019).
ПЕРЕЛІК ТВОРІВ КОМПОЗИТОРІВ ЗАПОРІЖЖЯ, ЩО БУЛИ
ВИКОНАНІ ЗА ПЕРІОД 2016 - 2020 У ПРОГРАМАХ
МІЖНАРОДНИХ ФЕСТИВАЛІВ:
«Київ Музик Фест»
Д.Савенко. Концерт для саксофонів з оркестром. Оркестр Українського радіо
(2015)
Д. Савенко. Концерт для флейти з оркестром. Національний ансамбль солістів
«Київська камерата» (2016)
Н. Боєва. "Молитва Марії" на вірші Е.По Національний ансамбль солістів
«Київська камерата» (2016)
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Н. Боєва. Три романси на українські народні тексти. Національний ансамбль
солістів «Київська камерата» (2017)
Н.Боєва. Два романси на вірші Івана Франко. Національний ансамбль солістів
«Київська камерата»(2016)
Г. Хазова. «Lobet Gott». Камерний хор «Хрещатик» (2018)
Г.Хазова. "Молитва матері" . Хор "Хрещатик" (2019)
Н. Боєва. Урочиста увертюра, Веснянка для флейти. Національний оркестр
народних інструментів України (2019)
Н.Боєва. "Із янголом на плечі" на вірші І.Малковича, "Осяяння" для камерного
оркестру. Миколаєвський камерний оркестр (2019)
Н.Боєва. "Ранок та райдуга", Святкова увертюра для Нмціонального оркестру
народних інструментів України (2019)
ЯПОНІЯ (м.Токіо, 24.02.2018)).
Ганна Хазова. Твір «Сон» для голосу і струнного квартету. Виконавці-струнний
квартет Сosmo Classic Ensemble, солістка В. Музутані – Панченко (2018).
«Музичні прем’єри сезону» (Київ) , «Спектри нової музики» (Львів) та VIII
Всеукраїнський хоровий кокурс ім. М. Леонтовича (2018, Київ)
Г. Хазова на текст В.Коваль. «Молитва матері» для мішаного хору без супроводу .
(Хор "Запоріжжя", VIII Всеукраїнський хоровий конкурс ім. М.Леонтовича, звання
Лауреату - друге місто, 30.11.2018)
Г. Хазова." Presto energoco" для скрипки та форепіано. Фестиваль «Музичні
прем’єри сезону», концерт – презентація видання «Спектри нової музики в Україні»
Виконавці – А.Павлов (скрипка), Б.Кривопуст (29.05.2015)
Прем’єри у Запоріжжі у виконанні академічного симфонічного оркестру
обласної філармонії у період 2016 - 2020 :
-

Д. Савенко. «Чекання». Вокальна мініатюра.
Д. Савенко. Три фантастичних танці. Для маримби з оркестром.
Г. Хазова. «Ночь, жизнь, любовь». Вокальный цикл на вірші С. Дунь.
Г. Хазова. «Сон». Романс на вірші С. Маковія.
Н. Боєва. «Бондарівна». Вокально-симфонічна картина на вірші М.Вороного
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-

Н. Боєва. Дипих для органу з оркестром: «Сходження» .Увертюра для
органу з оркестром
Н.Боєва. Три романси на вірші Івана Франка для сопрано та симфонічного
оркестру
Г. Хазова. «На Ярилін день». Для скрипки з симфонічним оркестром
Н.Боєва. Триптих на українські народні тексти для сопрано та симфонічного
оркестру
Г.Хазова. «Дай нам, Боже!». Кантата на вірші поетів України для мішаного
хору та симфонічного оркестру на чотири частинр
М.Попов. Меса -Меморія. Для мішаного хору та симфонічного оркестру на
чотири частини.
Д.Савенко. Адажіо для струнних.
Д. Савенко. «У шиночку». Мініатюра для симфонічного оркестру.
"Шляхами Іспанії. Вокально-поетичний цикл на вірші іспанських поетів та
Р.Тагора для баритона та оркестру (2020)
НОВІ ТВОРИ КОМПОЗИТОРІВ ЗАПОРІЖЖЯ СТАНОМ З 2016 – 2020 РОКИ.
САВЕНКО Д. О.

Концерт для оркестру «POSTFACTUM»
«Чекання». Вокальна мініатюра для сопрано з оркестром
Цикл інструментальних концертів «ВІЧНІ ІСТИНИ ВЕЛИКИХ МАЙСТРІВ»:
Концерт для Флейти та камерного оркестру
Концерт для саксофону - сопрано , органу, клавесина та струнних
Концерт для валторни , органу, клавесина та струнних
Потрійний концерт для флейти, саксофону-сопрано , валторни,
органу, клавесина та струнних
Концерт для саксофонів з симфонічним оркестром
«Адажіо» для струнних
«У шиночку». Маленька симфонічна пригода.
Премьера концертної програми “Висоцький з оркестром".
Запорізький муніципальний Театр танцю (2020 )
Участь у театральному фестивалі театрів для юнацтва та дітей
"Січеславна" з музикою до хореографічної вистави "Буратино" (м.Дніпро.
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Вересень. 2020. Гран-прі)
Участь у театральному фестивалі театрів для дітей та юнацтва "Січеславна"
з музикою до хореографічної вистави "З коханням не жартують" (м.Дніпро.
Жовтень 2019)

ХАЗОВА Г. Г.
«Вітер осінній» для мішаного хору a capella на тексти І. Буніна
«Ніч, життя, любов» » . Вокальный цикл для сопрано та симфонічного
оркестру на вірші С. Дунь
«Спаси и сохрани» для мішаного хору a capella на вірші С. Дунь
«Presto energico» для скрипки та фортепіано
«Купальська ніч» на вірші В. Коваль для мішаного хору та камерного
оркестру
«Lobet Gott» для мішаного хору та фортепіано на канонічні тексти
«Зимові кристалі» для квартету флейт
«Сон». Романс на вірші О. Маковія для сопрано та симфонічного оркестру
«Дай нам, Боже!». Кантата для мішаного хору та симфонічного оркестру на
чотири частини на вірші поетів України
«Miserere mei Deus» для скрипки та симфонічного оркестру
«Пірат» для дитячого хору та фортепіано на текст Григорія Чубая
«Весняні казки» для бандури та симфонічного оркестру.
«Крижаний подих землі» для флейти та фортепіано
«Іди, доню». Романс на вірші Богдана Лепкого для сопрано та фортепіано. У
другій редакції для сопрано та симфонічного оркестру.
«Гра плюс гра». Диптих для двох флейт
«Молитва матері». Для мішаного хору a capella на вірші Віри Коваль
БОЄВА Н.І.
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«Зозуля». Концертштюк. Для фортепіано та струнного оркестру.
Монолог Матері. Для сопрано з оркестром на вірші Т. Нещерет
«Вість благая Кобзаря…» Сюїта для оркестру на три частини для камерного
оркестру
«Сльоза». Для баяну та камерного оркестру
«Осінній пейзаж» . Прелюдія для гобою та камерного оркестру
«Шляхами Іспанії». Вокальний цикл на вірші іспанських поетів та Р.Тагора
для баритону, читця та симфонічного оркестру.
Псалом Давидів № 6. Для сопрано та оркестру.
Фантазія для фортепіано та симфонічного оркестру.
Три романси на вірші Івана Франко для сопрано та симфонічного оркестру
Триптих для сопрано та симфонічного оркестру на українські народні тексти
ПОПОВ М. І.
«Лісова казка». Музична казка за П. Воронько. Для театру Молоді
Запоріжжя.
"Дюймовочка". Музика до вистави за п’єсою О. Яблонської. Для театру
Молоді Запоріжжя
Обробки українських народних пісень для жіночого хору:
"Кучерява Катеріна", «Сонце низенько», «Чом ти не прийшов»
"Осінній блюз" . П’єса для саксофону та камерного оркестр
«Месса – меморія» для мішаного хору та симфонічного оркестру на чотири
частини
КОЛЯДЮК В.В.
Диптих для симфонічного оркестру. I. Діалог. II.Танець маріонеток
Сюїта для симфонічного оркестру та сопрано на чотири частини:
"Пробудження", "Сонячні промені лісу", "Калина", "Танець загадкових
образів".
Для баяна соло "Прелюдія в стилі..."
Для оркестру народних Інструментів варіації на тему української народної пісні
"Женчичок, бренчичок"

8

Для симфонічного оркестру Диптих 1.Andante. 2.Barbaro

Голова ЗООНСКУ

Н.Боєва

