
                                       Додаток № 3 до наказу  РДГУ  

                                      № 154-01-01 від 17 листопада 2022 р. 

                               

                                      

Склад   журі  

Х-го Всеукраїнського дистанційного конкурсу  

  виконавців (ансамблів) 

 на духових та ударних інструментах імені В’ячеслава Старченка 

 28-29 квітня 2023 р. 

               

      В номінації дерев’яні духові інструменти та ансамблі:  

 

Вовк Роман Андрійович – голова журі, кларнет, заслужений діяч мистецтв 

України, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри  

дерев’яних духових інструментів Національної  музичної академії України 

імені П.І. Чайковського м. Київ; 

Карпяк Андрій Ярославович – співголова журі, флейта, доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри духових та ударних 

інструментів Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка, 

м. Львів;  

Качмарчик Володимир Петрович – флейта, доктор мистецтвознавства, 

професор, професор кафедри  дерев’яних духових інструментів Національної  

музичної академії України імені П.І. Чайковського м. Київ; 

Кушнір Антон Ярославович – флейта, кандидат мистецтвознавства, 

професор, декан оркестрового факультету, професор кафедри  дерев’яних 

духових інструментів Національної  музичної академії України імені           

П.І. Чайковського м. Київ; 

Мимрик Михайло Романович – саксофон, заслужений артист України, 

кандидат мистецтвознавства, професор  кафедри  дерев’яних духових 

інструментів,  проректор з виховної, творчої роботи та міжнародних зв’язків 

Національної  музичної академії України імені П.І. Чайковського м. Київ;  

Василевич Юрій Володимирович – саксофон, заслужений артист України, 

професор кафедри  дерев’яних духових інструментів Національної  музичної 

академії України імені П.І. Чайковського, лауреат премії імені М.В. Лисенка, 

засновник і керівник Київського квартету саксофоністів Національної 

філармонії України, соліст оркестру Національної опери України імені        

Т.Г. Шевченка м. Київ; 

Пастушок Тарас Васильович – саксофон, викладач кафедри  духових та 

ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного 

гуманітарного університету м. Рівне; 

Закопець Лев Миронович – гобой, заслужений діяч мистецтв України, 

професор, за сумісництвом професор кафедри  духових та ударних 

інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного 

університету м. Рівне, директор Львівського державного музичного ліцею 

імені Соломії Крушельницької, м. Львів; 

Кочерженко Олександр Володимирович – гобой, заслужений працівник 

культури України, професор, завідувач кафедри виконавських дисциплін 

Київського інституту музики імені Р.М. Глієра, м. Київ; 



Літун Юрій Васильович – гобой, артист оркестру та асистент головного 

диригента Національного симфонічного оркестру України, викладач кафедри  

дерев’яних духових інструментів Національної  музичної академії України 

імені П.І. Чайковського м. Київ; 

Дондаков Юрій Миколайович – фагот, доцент кафедри  дерев’яних 

духових інструментів Національної  музичної академії України імені           

П.І. Чайковського, м. Київ; 

Старко Володимир Григорович – фагот, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної 

музичної академії імені М.В. Лисенка, м. Львів; 

Громченко Валерій Васильович – кларнет, доктор мистецтвознавства, 

професор кафедри оркестрових інструментів, проректор з наукової, творчої 

роботи та міжнародних зв'язків Дніпропетровської академії музики імені      

М. Глінки, м. Дніпро; 

Старченко Андрій В’ячеславович – кларнет, лауреат Міжнародних 

конкурсів, педагог, виконавець-кларнетист, лауреат премій Європейського 

парламенту за сольне і камерне виконавство, м. Фрайбург, Німеччина; 

Палаженко Олег Петрович – кларнет, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри  духових та ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського 

державного гуманітарного університету, артист оркестру Рівненського 

академічного українського музично-драматичного театру, член Асоціації 

діячів духової музики Рівненського обласного відділення Національної 

всеукраїнської музичної спілки. м. Рівне. 

 

              В номінації мідні духові інструменти та ансамблі:  
 

Баланко Микола Якович – голова журі, труба, заслужений артист 

України, професор, завідувач кафедри мідних духових та ударних 

інструментів Національної  музичної академії України імені                          

П.І. Чайковського, соліст оркестру Національної опери України імені           

Т.Г. Шевченка м. Київ;  

Круль Петро Франкович – валторна, співголова журі, доктор 

мистецтвознавства, професор, академік НАН ВО України, завідувач кафедри 

виконавського мистецтва Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника м. Івано-Франківськ; 

Бондарчук Володимир Іванович – валторна, народний артист 

України, професор кафедри духових та ударних інструментів Одеської 

національної музичної академії імені А.В. Нежданової, м. Одеса; 

Кушнірик Мирон Мар'янович – валторна, викладач–методист відділу 

духових та ударних інструментів Тернопільського музичного фахового 

коледжу імені Соломії Крушельницької, м. Тернопіль; 

Наконечний Роман Михайлович – труба, заслужений артист України, 

професор кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної 

музичної академії імені М.В. Лисенка, м. Львів; 

Цюлюпа Степан Данилович  - труба, заслужений діяч мистецтв України, 

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри духових та 

ударних інструментів Інституту мистецтв РДГУ, голова Асоціації діячів 



духової музики Рівненського обласного відділення Національної 

всеукраїнської музичної спілки м. Рівне;  

Сіончук Олександр Володимирович – труба, заслужений артист України, 

доцент кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв РДГУ, 

член Асоціації діячів духової музики Рівненського обласного відділення 

Національної всеукраїнської музичної спілки, м. Рівне. 

Крижанівський Федір Петрович – тромбон, заслужений артист України, 

кандидат мистецтвознавства, професор  кафедри  мідних духових та ударних 

інструментів Національної музичної академії України імені                           

П.І. Чайковського, соліст оркестру Національної опери України імені           

Т.Г. Шевченка, м. Київ;  

Терлецький Микола Миколайович – тромбон, доцент кафедри  духових та 

ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного 

гуманітарного університету, член Асоціації діячів духової музики 

Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної 

спілки, м. Рівне; 

Ковальський Роман Іванович – тромбон, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач, методист вищої категорії, завідувач циклової комісії 

народне інструментальне мистецтво (духові інструменти) Кам'янець-

Подільського фахового коледжу культури та мистецтв, м. Кам'янець-

Подільський, Хмельницька область. 

Слупський Віктор Володимирович – туба, кандидат мистецтвознавства, 

доцент  кафедри  мідних духових та ударних інструментів Національної  

музичної академії України імені П.І. Чайковського, голова Асоціації діячів 

духової музики Національної всеукраїнської музичної спілки  м. Київ; 

Сверлюк  Ярослав Васильович -  туба, директор Інституту мистецтв РДГУ, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри духових та ударних 

інструментів,  член Асоціації діячів духової музики Рівненського обласного 

відділення Національної всеукраїнської музичної спілки;  

Трачук Леонід Данилович – туба, заслужений працівник культури України, 

викладач вищої категорії, викладач-методист циклової комісії духових та 

естрадних інструментів, директор Тульчинського фахового коледжу 

культури, м. Тульчин, Вінницька область. 

 

 

                      В номінації ударні інструменти та ансамблі:  

 

Олійник Борис Михайлович – голова журі, заслужений артист України, 

професор кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної 

музичної академії імені М.В. Лисенка, м. Львів; 

Томасишин Микола Михайлович  – співголова журі, викладач вищої 

категорії Київської муніципальної академії музики імені Р.М. Глієра, 

Київської середньої спеціалізованої музичної школи-десятирічки імені        

М.В. Лисенка, засновник та керівник приватної музичної школи Драм Арт та 

ансамблю маршових барабанщиків Драм Арт, м. Київ;  

Рудзінський Михайло Степанович – заслужений діяч мистецтв України, 

викладач–методист відділу духових та ударних інструментів 



Тернопільського музичного фахового коледжу імені Соломії 

Крушельницької, м. Тернопіль; 

Димченко Сергій Станіславович – старший викладач кафедри  духових та 

ударних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного 

гуманітарного університету, артист оркестру Рівненського академічного 

українського музично-драматичного театру, член Асоціації діячів духової 

музики Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської 

музичної спілки,  м. Рівне. 

 

 

 


