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АНТОНЕНКО  МИКОЛА  ІВАНОВИЧ  

 

Народний артист України, професор.  

Лауреат Державної премії АР Крим. 

Видатний диригент сучасності. Втілив у життя більше 50 

театрально-музичних постановок, серед яких опери «Директор 

театру» В. А. Моцарта, «Аптекар» Й. Гайдна, «Чекання» М. 

Таривердієва, оперети «Сільва», «Мариця», «Баядера» І. 

Кальмана, «Летюча миша» Й. Штрауса, а також мюзикли, 

музичні комедії, які і сьогодні мають величезний успіх.  

Активною є фестивальна діяльність маестро: режисер-

постановник, художній керівник міжнародних фестивалів: 

Фестиваль мистецтв «Кримські зорі», «Ялтинський кінофестиваль», Міжнародний фестиваль 

творчої молоді і студентів, Фестиваль мистецтв в архітектурних ансамблях і палацах 

південного узбережжя Криму та ін. Головний режисер музичних програм на  міжнародних 

конференціях, форумах, самітах глав держав  і прем’єр-міністрів, що проходили у Криму.  

Автор ідеї і головний диригент програм для дітей і молоді: «Тижні музики і книги», 

«Різдвяні зустрічі», «Відродження»  та ін..   

Впродовж всього часу Микола Іванович активно співпрацює з композиторами, 

солістами-вокалістами, інструменталістами Національних оперних театрів України, 

Німеччини, Італії, Франції. 

 

 

 

МАРЧЕНКО  ВАЛЕРІЙ  ВІТАЛІЙОВИЧ 

 

Доктор філософії, кандидат мистецтвознавства, композитор, 

аранжувальник.  

Член Національної спілки театральних діячів України і член 

Національної Всеукраїнської музичної спілки. Лауреат багатьох 

міжнародних музичних фестивалів. 

Творчий директор Молодіжного фестивалю мистецтв 

«Музична толока»,  директор фестивалю  між містами 

побратимами «Партнерське музикування», директор Всеукраїнських конкурсів «Бурштинові 

нотки», «Я люблю Україну», Міжнародного фестивалю «Музичний Регенсбург». Член 

Міжнародного журі Дитячого фестивалю мистецтв «Літня магія» та «Ми – ХХІ сторіччя» 

(Албена, Болгарія), член Міжнародного журі  фестивалю дитячої і молодіжної пісні «Ноти 

приязні» (Хайновка, Польща), постійний член журі дитячого конкурсу естрадної пісні 

«Володимир» у Володимирі-Волинському. Визнаний переможцем відкритого рейтингу 

популярності міста Рівне «Гордість міста» як кращий композитор та аранжувальник (2003), 

як кращий дитячий композитор у м. Львові (2007 р.), нагороджений відзнаками обласної 

ради та міськвиконкому, грамотою 43-го президента США Біла Клінтона. 

В авторському доробку: дитяча опера «Алі Баба і 40 розбійників», мюзикл «Коза-

Дереза» (за мотивами опери М.Лисенка), музика до 17 вистав, до 6 фільмів, більше 300 

пісень. 
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МУСТАФАЄВ  ФЕМІЙ  МАНСУРОВИЧ 

 

Народний артист України, професор.  

Відомий український співак, володар ліричного баритону. 

Лауреат НАРОДНОЇ Шевченківської премії та Міжнародної 

літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди.  

Соліст Київського Національного академічного театра оперети, 

духового та естрадно-симфонічного державних оркестрів України, 

оперної студії Київської Національної музичної академії ім. П. І. 

Чайковського.  

Виступав на кращих сценах США та Європи . 

Всі мистецькі проекти митця отримують широкий резонанс та 

підтримку в суспільстві і широко висвітлюються в засобах масової 

інформації, на радіо- та телеефірах. Ф. Мустафаєв має значні фондові записи на 

українському радіо і телебаченні, а також на CD. 

У творчому доробку – велика кількість музичних альбомів, серед яких: «Тарас 

Шевченко. Солоспіви», "Об’єднаймось, українці!", «Ватаним», «Кредо», «Повернення 

романсу», «Спогади», «Волошкова Україна», «Романси та українські народні пісні», "Ніхто, 

крім нас!", "Україні", «Вже пора!», «Осінь шукала сонця», «Свічадо», «Дорожи своїм іменем, 

сину», «Пісні, написані війною». 2 мистецьких проекти митця пов’язані з творчістю Тараса 

Шевченка та Івана Франка рекомендовані Міністерством освіти України «для використання 

у загальноосвітніх навчальних закладах». 

У репертуарі відомого співака арії з опер та оперет: «Євгеній Онєгін» П. Чайковського, 

«Кармен» Ж. Бізе, «Манон Леско» Дж. Пуччіні, «Тоска» Дж. Пуччіні, «Наталка Полтавка» 

М. Лисенка, «Паяци» Р. Леонкавало, «Травіата»  Дж. Верді,  «Ріголетто» Дж. Верді, 

«Принцеса цирку» І. Кальман, «Весела вдова» Ф. Легар, «Летюча миша» І. Штраус та ін.. 

 

 

ПАВЛОВСЬКА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА 

 

Народна артистка України. 

Солістка-цимбалістка. 

В творчому доробку Наталії Павловської, віртуозного 

виконавця на цимбалах, декілька альбомів класичної, сучасної та 

народної музики.  

Починаючи з 2004 року і по теперішній час Наталія Валеріївна, 

як солістка-цимбалістка представляла Україну в складі музичного 

колективу "G-ART " у багатьох країнах світу 

Активною є концертно-фестивальна діяльність гурту. Вони -

переможці на Міжнародному конкурсі «Пекінська Весна», 

переможці фестивалю народної музики в Мінську, переможці 

численних фестивалів народної та сучасної музики в Польщі: 

Гданську, Кракові, Варшаві, Лауреати фестивалю українсько-

білоруської дружби в Бресті на запрошення посольства України в Білорусії, отримали Приз 

глядацьких симпатій в Міжнародному фестивалі «Вільнюсські Дні». 

Приймали участь в концертах української музики на запрошення Міністра культури 

Китаю в Шанхаї, днях української культури в Хорватії на запрошення Посольства України в 

Хорватії, концертах української музики на честь відкриття бюсту Т. Г.Шевченка в Афінах у 

складі офіційної урядової делегації. 

Концертні тури Наталія Валеріївна доповнює  майстер-класами для молоді у Швейцарії, 

Німеччині, Франції, Швеції, Фінляндії, Бельгії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
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ВАСИЛЕНКО  ОЛЕКСАНДР  МИКОЛАЙОВИЧ 

 

Народний артист України. 

Соліст-вокаліст (бас-баритон) Національного ансамблю солістів 

«Київська камерата». 

Лауреат премії ім. С. С. Гулака-Актемовського, Лауреат 

Міжнародної літературно-мистецької премії «Осіннє золото» імені 

Д. Луценка, Лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії 

імені Г. С. Сковороди, Гран-Прі Міжнародного фестивалю «Світ 

музики», (Італія) та диплом «За голос унікальної краси». 

Постійний гість Всеукраїнського фестивалю української пісні «Пісенний вернісаж», 

неодноразовий переможець фестивалю «Шлягер року» та радіофестивалю «Пісня року». 3 

2003 по 2012 р. р. голова журі Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Зоряний Симеїз», член журі Всеукраїнської музичної олімпіади «Голос України». 

Гастролював в країнах Європи, США, в Ізраїлі та в Північній Кореї. 

Співак активно концертує і сьогодні, виступаючи з симфонічними, народними, духовими 

оркестрами та естрадними колективами. 

У репертуарі – твори композиторів-класиків, сучасна вокальна академічна музика, пісні 

народів світу. 

 

 

ЗОСІМ ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА 

 

Доктор мистецтвознавства, професор. 

Автор понад 100 наукових публікацій і монографії (2009) з 

проблем християнської музичної культури, методичних розробок, 

робочих програм, дистанційних курсів. Автор понад 40 журнальних 

і газетних публікацій з проблем сучасної композиторської творчості. 

Учасник наукових конференцій з проблем церковного музичного 

мистецтва (Польща, Словаччина, Білорусь, Росія). 

Керівник ансамблю григоріанського співу «Dominica» 

Монографія: Зосім О. Л. Західноєвропейська духовна пісня на 

східнослов’янських землях у ХVІІ–ХІХ століттях. 

 

БУБЛІЄНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

 

Народний артист України. 

Гітарист, аранжувальник музичного колективу «G-ART».  

Олександр Бублієнко є солістом-вокалістом і солістом-

інструменталістом музичного колективу "G-ART ", у складі якого мав 

честь виступати в найкращих концертних залах України та 16 країнах 

світу. 

Організатор мистецьких акцій для молоді та студентів з метою 

ознайомлення з музичними традиціями різних регіонів України. 

Співпрацює з Національним оліймпійським та паралімпійським 

комітетом. 

Пісні та інструментальні твори у виконанні Олександра Бублієнка 

постійно звучать в ефірі каналів національного радіо та на FM-

станціях. Олександр Бублієнко є автором багатьох україномовних пісень, що гідно 

конкурують з іноземним контентом на українському радіо.  

Автор музики до мюзиклів та кінофільмів. 
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 ГЛАЗУНОВ  ОЛЕКСАНДР  ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Кандидат мистецтвознавства, професор.  

Автор понад 50 науково-дослідних і методичних робіт у 

вітчизняних та зарубіжних виданнях, присвячених історії та теорії 

скрипкового виконавського мистецтва і музичної педагогіки; 

науковий редактор-упорядник збірників наукових робіт; експерт 

дисертаційних досліджень; офіційний опонент в дисертаційних радах 

Київської, Московської та Магнітогорській консерваторій; доповідач 

у науково-практичних конференціях в Україні, Росії, Австрії, Данії, 

Італії, Фінляндії.  

Олександр Олександрович є членом науково-методичної ради 

ВНЗ,  вченої, редакційно-видавницької та дисертаційної рад.  Митець 

є членом Міжнародного об'єднання «Мистецтво та освіта XXI століття», членом журі 

українських і міжнародних виконавських конкурсів (Україна, Австрія, Данія, Італія, РФ, 

Фінляндія), у тому числі Республіканського скрипкового виконавського конкурсу ім. М. 

В. Лисенка та Міжнародного конкурсу скрипалів ім. М. В. Лисенка.  

Видатний педагог був головою державних комісій середніх і вищих музичних учбових 

закладів України, а також у рамках діяльності Міжнародної школи педагогічної та 

виконавської майстерності проводив майстер-класи, лекції в Європі та Азії.  

За роки роботи в Донецькій державній музичній академії імені С. С. Прокоф'єва 

неодноразово був відзначений подяками та грамотами обласних та державних органів влади. 

Учні О. О. Глазунова,  серед яких 12 лауреатів регіональних та міжнародних конкурсів, 

успішно працюють в багатьох навчальних закладах та концертних організаціях по всьому 

світу. 

 

 

 

 

ГЛАЗУНОВА ГАЛИНА ПИЛИПІВНА 

 

Кандидат мистецтвознавства, професор. 

Автор численних публікацій з історії, теорії та методики 

фортепіанного мистецтва, учасниця республіканських та 

міжнародних наукових конференцій, член журі регіональних та 

міжнародних виконавських конкурсів.  

Г. П. Глазунова веде активну концертно-виконавську роботу, в 

її репертуарі широкий спектр вокальних та інструментальних 

творів українських та зарубіжних композиторів.  

За роки роботи в ВНЗ підготувала велику кількість випускників 

(понад 70 осіб), в аспірантурі здійснювала творче і наукове 

керівництво аспірантами та асистентами-стажистами (27 осіб), які з 

успіхом працюють в середніх та вищих учбових музичних закладах України ( Донецьк, 

Маріуполь, Чернівці та ін.). Серед них більше двадцяти лауреатів міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів (Україна, Австрія, Італія, Росія, Фінляндія).  

Будучи членкинею Міжнародного Об'єднання «Мистецтво та освіта XXI століття», 

брала участь у роботі Міжнародної школи педагогічної та виконавської майстерності 

(Україна, Австрія, Італія, Фінляндія).  Відзначена нагородами обласних та державних органів 

влади. 
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КАРІКОВ ДЖЕМІЛЬ ЕНВЕРОВИЧ 

 

Заслужений діяч мистецтв України. 

Лауреат Державної премії АР Крим.  

Відомий кримськотатарський композитор, фольклорист, 

музичний діяч. Неодноразово представляв культуру кримських 

татар не тільки в Україні, але й за кордоном у Туреччині,Польщі, 

Румунії, Німеччині, Франції, Бельгії, Казахстані.  

Автор телевізійних проектів «Къадимий чалгъы алетлери» 

(«Старовинні музичні інструменти»), «Йырла сазым» («Співай, 

мій саз»).  

У творчому доробку композитора музика до спектаклів: «Алим», 

«Эвленюв» (Одруження), «Антиквар тюкяны» («Лавка 

антиквару»), «Айненни» («Колискова»), твори для симфонічного, камерного оркестрів,  для 

фортепіано, струнного квартету, числені обробки для голосу та фортепіано народних пісень 

кримських татар. 

Автор аранжування національного гімну кримськотатарського народу «Ант эткенмен» 

(«Я поклявся») для хору та симфонічного оркестру.  

 

 

САФРОНЧИК ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 

 

Заслужений артист України, Заслужений артист Криму. 

Соліст-вокаліст Кримського республіканського камерного музичного 

театру,  Національної філармонії України.  

Лауреат числених Міжнародних та регіональних фестивалів і конкурсів. 

 Ще у 2001 році створює українську музичну творчу групу «Kiev 

Singers», репертуар якої становила світова класична і духовна музика, 

шедеври української музики бароко (Д. Бортнянський, М. Березовський, 

А. Ведель) та український фольклор, з якою активно гастролює по 

країнах Європи: Італії, Франції, Німеччини, Великобританії. 

Вдало керує концертно-продюсерським центром Евгенія Сафрончика, 

організовуючи концерти українських та світових виконавців. 

 

 

 

ЧЕНЬ ЮНЬЦЗЯ (Cheng Yunjia) 

  

Член національної спілки композиторів України.  

Аспірант кафедри теорії музики національної̈ музичної̈ академії̈ 

України ім. П.І. Чайковського. Учасниця багатьох міжнародних 

музичних фестивалів.  

Організатор та художній керівник музичних проектів: Новорічний 

концерт «Китайська мрія» у Київській національній філармонії, 

концерт «Гуджен та Електроніка» у Києві та Відні, концертні 

серії «Музика з Європи» у Пекіні, Шеньчжені, Харбіні, Ченду, 

Шаньтоу  та ін.. 

Режисер-постановник «Гала-концерту з нагоди 70-ї річниці 

створення КНР» у Львівському національному оперному театрі, Київській національній 

філармонії та Київському національному оперному театрі (2019). 

 


