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Трудова діяльність 

1964 – 1973рр. – викладач Полтавського музичного училища 

ім. В. М. Лисенка, завідувач фортепіанного відділу. 

1973 – 2006рр. – директор, художній керівник Полтавської обласної 

філармонії. 

2006 – 2007рр. – заступник директора по концертній діяльності Палацу 

дозвілля «Листопад». 

2013р. – Завідувач кафедри хореографія Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Наукова робота 

Герман Юрійович Юрченко автор сценаріїв, постановник і режисер 

багатьох концертів, вистав, тематичних програм на стадіонах, Співочому 

полі Марусі Чурай, в концертних залах, на сцені Палацу культури «України» 

в Києві, в Українському культурному центрі в Москві, на міжнародному 

фестивалі «Слов’янський базар» у Вітебську (Білорусія), на традиційних 

святах в м. Маарду (Естонія).  

Автор сценаріїв та режисер – постановник 3-х творчих звітів 

Полтавської області в Києві – «Пісенна мова Полтавщини», «Духовна ода 

Полтавщини», «Симфонія Полтавського краю», художній керівник та 

постановник традиційних обласних фестивалів мистецтв(протягом 30 років) 

– «Полтавська ліра», «Ода музиці», «Осіння фантазія». 

Численні статті в пресі, публікації в журналах, книгах про діяльність, 

Германа Юрійовича як організатора концертної справи, проведення 

авторських «Уроків доброти» серед дітей, учнів, молоді міста і області, з 

тематичними програмами – «Як слухати і розуміти музику», «Гоголь і 

музика», «Короленко і музика», «Леся Українка і музика», «Таємниці геніїв», 

«Біля Мгарського монастиря», «Голгофа», «Слово і музика у вихованні». 



Виступи з методичними доповідями на регіональних науково – 

практичних конференціях у Вищих навчальних закладах. Голова і член журі 

Всеукраїнських, регіональних та обласних конкурсів, фестивалів. 

Нагороди 

Медаль «За доблесну працю» (1970 р.). 

Знаки «Відмінник культурного  шефства над селом», «За відмінну 

роботу» грамотами Міністерства культури України. 

За реальний внесок у розвиток своєї галузі нагороджено Дипломом 

Всеукраїнської програми «Лідер регіону». 

За значний особистий внесок у розвиток учнівської національної 

культури нагороджений почесним званням «Заслужений діяч мистецтв 

України» (1993 р.). 

Відзнаки міського голови – III ступеня (2009 р.) та II ступеня (2013 р.) 

Указом президента України від 8 листопада 2004 р. присвоєно почесне 

звання «Народний артист України». 

Лауреат міської премії імені В. Г. Короленка (2013 р.) 

«За пропаганду творчої спадщини В. Г. Короленка, ідей демократії і 

гуманізму, дотримання прав і свобод України». 

 


