
Заслужене визнання 
за професіоналізм

За доброю традицією, наприкінці року Київщина 
відзначила своїх найкращих діячів культури в галузі 
літератури, образотворчого, декоративно-прикладного та 
музичного мистецтва. У приміщенні облдержадміністрації 
за участю губернатора Анатолія Присяжнюка та начальника 
управління культури і туризму Ігоря Осипенка відбулося 
урочисте вручення обласних мистецьких премій нашим 
видатним землякам.

ідеї, свій підхід до побудови на
вчання так, щоб будь-якій дитині 
воно було в радість.

Навчальними розробками, в то
му числі і цими посібниками, вже не 
один рік користуються учні та ви
кладачі Дитячої школи мистецтв 
Славутича, шкіл естетичного вихо-

— Сьогодні ми вшановуємо та 
нагороджуємо преміями кращих 
митців Київщини, які все своє життя 
присвятили мистецтву. їхні пре
красні праці є часткою нашого 
суспільства, і ми всебічно будемо 
підтримувати наших творців. З на
ступного року плануємо затверди
ти програму щодо розвитку і 
підтримки культурних діячів, — на
голосив Анатолій Присяжнюк.

Цьогорічними лауреатами ста
ли: Анатолій Петрович Марчук — 
художник-графік, член Національ
ної спілки художників України, за
служений художник України, наго
роджений обласною премію в га
лузі образотворчого мистецтва ім. 
І.Сошенка; Василь Терентійович 
Бєсєдін — майстер художньої ке
раміки, заслужений майстер на
родної творчості України, член 
Національної спілки майстрів на
родного мистецтва України, наго
роджений обласною премією в га
лузі народного мистецтва ім. 
П.Верни; Ольга Миколаївна Дов- 
гоп’ят — поетеса, нагороджена об
ласною літературною премією ім. 
Г.Косинки; Маргарита Іванівна Бед- 
рата — заслужений працівник куль
тури України, директор Дитячої 
школи мистецтв Славутича, викла- 
дач-методист, нагороджена облас
ною музичною премією.

Серед цих визнаних в Україні 
митців і наша славутчанка.

За підготовку серії навчальних 
посібників "Прима", "Секунда", 
"Терція", "Кварта" для учнів дитячих 
шкіл мистецтв і музичних шкіл та

вагомий особистий внесок у розви
ток мистецької освіти, художня ра
да з присвоєння музичної премії на 
чолі з народним артистом України, 
лауреатом Національної премії 
ім.Т.Г.Шевченка Євгеном Савчуком 
одноголосно підтримала відзна
чення Маргарити Іванівни Бедратої 
такою престижною нагородою.

Як викладач музично-теоретич
них предметів з великим педа
гогічним досвідом, Маргарита 
Іванівна багато років працює над 
розробкою та впровадженням в 
практику роботи шкіл естетичного 
виховання України методик: з роз
витку творчого мислення учнів, на
вичок практичного самостійного 
музикування, раннього навчання 
гармонії, основ імпровізації.

Написані підручники — це уза
гальнений, перевірений бага
торічною навчальною практикою 
досвід, який допомагає педагогу 
найбільш повно реалізувати свої

вання Київської області, міста 
Чернігова, а тепер вже і України. 
Зацікавленість у використанні пе
дагогами підручників Маргарити 
Іванівни, успіхи тих, хто навчався, і 
тепер продовжує по ним навчання, 
служать підтвердженням тому, що 
такі видання корисні для розвитку 
та становлення майбутніх творчих 
особистостей.

Шановна Маргарито Іванівно, 
від імені всіх працівників культури 
Славутича, прийміть щирі вітання з 
нагоди вручення Вам обласної му
зичної премії! Ми пишаємось Вами 
як непересічною особистістю, Пе
дагогом і Керівником з великої літе
ри. Міцного Вам здоров'я, подаль
ших мистецьких звершень, хай 
ніколи не міліють джерела Вашого 
натхнення і мудрості!

Світлана НІКОЛЬСКА, 
завідуюча відділом 
культури і туризму


