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«Беріть в руку олівець і цінним робіть папір!» Георгій Олександров     2                                   

Від драйвових «Диких танців» до лірично оспіваного «1944»… 
Україна – співоча нація. Українці люблять співати, а наша країна завжди була багата на яскраві 

голоси і талановитих артистів. 

Вітчизняні музиканти відкривали нашу країну 

світу, завойовували популярність за кордоном, 

створювали міжнародний імідж України. 

Багато з тих, хто стояв біля витоків 

українського шоу-бізу досі на плаву, в топі, хтось 

уже давно відійшов від справ, але всі взяли участь 

у створенні самобутнього українського 

естрадного стилю і розвитку культурної сфери 

країни. 

16 травня 2004 року увійшов в історію України 

як головний успіх вітчизняної музики – Руслана та 

її "Дикі танці" підкорили Європу – українська 

співачка виграла "Євробачення". 

Тріумф Руслани зробив "Євробачення" дуже 

популярним серед вітчизняних виконавців, потрапити на конкурс намагалися більшість знакових 

артистів країни. У 2007 році Європу підкорила Вєрка 

Сердючка, яка зайняла на "Євробаченні" друге місце, 

також другою через рік була Ані Лорак. Менш вдало на 

головному пісенному конкурсі Європи виступали Тіна 

Кароль та Світлана Лобода. 

Наступним проривом нацмузики стала перемога 

Джамали  в  2016 році. Її хіт «1944» підкорив чарти 

Європи. 

Можна з впевненістю сказати, що українська музика 

розвивається, і готова представляти країну новими 

творами і перемогами. 

Ротаєнко Тетяна, 11 клас 

«О, хвилини раювання: я співаю про кохання!...» 
14 лютого - День Святого Валентина – день, коли люди відкрито 

говорять про найпрекрасніше у світі почуття – про кохання. 

У ЗОШ №1 у цей холодний лютневий день на душі тепло як ніколи, а 

повітря заполонило відчуття щастя і романтики. Це саме той час, коли 

можна приділити більше уваги близьким та друзям, потурбуватися про 

них… 

Але що робити, коли 

душа вимагає співати? Тим 

більше, що по телевізору як 

раз проходить відбір на 

«Євробачення»! 

Як відомо, більшість 

пісень написані про 

кохання, для кохання і 

коханих. Тому, чому б не 

поспівати? Саме так 

вирішила адміністрація ЗОШ №1 і влаштувала «Пісенну перерву», де 

кожен з нас міг обрати улюблену пісню і заспівати її в караоке! Саме так ми й робили!  

В пам’яті невимовні емоції та почуття + незабутньо проведений час! 

Гурш Вікторія, 8-Б клас 



«Творчість – це нове створення світу.» Альбер Камю                              3 

У світі Музики… 
Музика - є невід’ємною частиною культури нації. Без розвитку мистецтва люди дуже швидко 

втрачають свою ідентичність та історичну пам'ять. Найбільший вплив на суспільство мають саме 

музичні твори, фільми та література. 

Сучасна українська музика досить розвинута, має багато жанрів, а також зароджуються нові віхи. 

Найвідоміші та улюблені українцями жанри: народна, поп-, хіп-хоп-, електронна, RnB-, рок-музика, 

шансон. На жаль, занепадають такі жанри як класична та духова. 

Саме з цих жанрів колись зароджувалась та розвивалась первісна 

музика, яка була надзвичайно 

збагачена сенсом. 

У своєму розвитку національна 

музика наштовхується на ряд 

проблем: подолання комплексу 

меншовартості, який нам 

«прививали» «совєти»; відсутність 

якісного каналу-джерела зразків 

іноземної музики, щоб бути як-то 

кажуть: «В тренді»; постійна нестача коштів (держзабезпечення) та 

мала кількість слухачів. Усе це гальмує прогрес музичного мистецтва 

на теренах України. 

Отже, зауважу один момент. Не дивлячись ні на що, музика в Україні 

є, виповзаючи з неформатів та неприйняття більшості, вона все ж існує. 

А тому, якщо ви маєте можливість придбати альбом українського 

виконавця, який вам подобається, або сходити на його концерт - не 

вагайтесь. Бо насправді від нас залежить, чи зможемо ми завтра почути 

українську музику. 

Урсу Тетяна, 10 клас 

Музичні «вподобайки»  
Із розвитком української музики невід’ємно існує поняття її 

«слухача», людини, котра є одночасно і «споживачем», і 

реципієнтом, і поціновувачем. 

Ми вирішили провести журналістське розслідування і дізнатись: 

яку ж музику слухають учні ЗОШ №1? Зокрема, ми запитували про 

улюблений стиль чи течію в музиці та найкращого 

музиканта/групу на їх погляд. Ось що ми дізнались… 

- Мені подобається сучасна українська музика. Ну, я про 

«POP»… Часто слухаю «Потапа і Настю», «Время и стекло». 

Вважаю їх найкращими…  (Анастасія, 8 клас) 

- Ой, не знаю… Мабуть, рок-музику. Я люблю слухати 

«Бумбокс», «Океан Ельзи»: вони круті! (Римма, 10 клас) 

- Оооо, я кайфую від джазу! Знаєте, з моменту, як 

побачила фільм «В джазі тільки дівчата»! Луї Армстронґ – 

це бог! (Тетяна, 11 клас) 

- Мені подобається класика: я й сама граю на 

фортепіано… Мабуть, Ліст, бо грати його музику мені 

надзвичайно складно. (Анна, 6 клас). 

Як виявилось, учні нашої школи слухають 

найрізноманітнішу музику. Ми й самі не очікували побачити 

такий результат, хоча представлене тут – це лише «найкраще проговорені» зразки: ми опитали 

близько 50 осіб. Приємно бачити, що музичне мистецтво у нас таки люблять! 

Мартинюк Римма, 10 клас 



«Ледве чи не вища з насолод, як насолода творити.» Микола Гоголь     4 

Хто представлятиме Україну на «Євробаченні»? 
«Національний відбір» — музичний конкурс, організований 

телекомпанією НСТУ (з 2016 року спільно з СТБ), що визначає 

представника України на пісенному конкурсі «Євробачення». 

Мета цього явища – забезпечення «прозорості» та надання права 

вибору учасника-представника з України самим народом. Тобто 

«Національний відбір» – це волевиявлення нації та імпліцитна 

демонстація їх музичних вподобань.  

10 лютого у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ 

глядачі побачили першу дев'ятку учасників, готових представити Україну на «Євробаченні-2018»: 

СONSTANTINE, Сергій Бабкін, 

LAUD, група KAZKA, The ВЙО, 

KOZAK SYSTEM, VILNA, 

PUR:PUR і The Erised.  

17 лютого у прямому ефірі на 

телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ 

ми побачили ще одну дев'ятку 

учасників: INGRET, MELOVIN, 

JULINOZA, TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIА, DILEMMA. 

Щасливими, а, можливо, просто високоякісними  виявились пісні співаків LAUD, MELOVIN, 

TAYANNА, VILNA, груп «The Erised» та KADNAY, адже вони дійшли до фіналу. Успіхів їм! Ми 

вболіваємо за них! 

Кушпель Поліна, 8-Б клас 

«Наш кандидат!»  
Після другого півфіналу національного відбору на «Євробачення» стала відомою 6-ка 

претендентів – кращих виконавців України – на участь у всесвітньо відомому конкурсі. Це такі 

кандидати, як: LAUD, MELOVIN, TAYANNА, VILNA, групи «The Erised» та KADNAY. 

Ми вирішили у колі «нашої сім’ї» окреслити, опитавши 100 респондентів: хто ж представлятиме 

Україну на пісенному конкурсі за версією учнів та вчителів ЗОШ №1? 

LAUD – 26;  

MELOVIN – 22; 

TAYANNА – 19; 

KADNAY – 15; 

The Erised – 13; 

VILNA – 5. 

 

 

 

 

 

Побачимо, чи співпадуть наші результати із загальнонаціональним!  

Тарасюк Олександр, 11 клас 
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