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Освіта 

У 1964 році  закінчив Харківський інститут мистецтв за спеціальністю 

«викладач спеціального фортепіано, концертмейстер». 

 

Трудова діяльність 

З 1964 по  1973рр. – викладач Полтавського музичного училища ім. В. М. 

Лисенка, завідувач фортепіанного відділу. 

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

філармонії. 

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

дозвілля «Листопад». 

З вересня 2013р. працює в  Полтавському національному педагогічному  

університеті імені В.Г. Короленка на посаді завідувача кафедри хореографії, з 

вересня 2016р. на посаді доцента кафедри хореографії. 

 

Навчально-методична робота 

Дисципліни, які викладає: 

- гра на музичному інструменті, 

- елементарна теорія музики, 

- музична грамота, 

- технології взаємодії різних видів мистецтв, 

- основи режисури, 

- теоретичні засади режисури культурно – мистецьких проектів, 

- сценографія театрального танцю. 

Із зазначених дисциплін розроблено навчально – методичні комплекси, які 

щорічно оновлюються. 

Систематично виступає на засіданнях та семінарах Обласного методичного 

кабінету навчальних закладів мистецтва та культури, проводить майстер – 

класи та відкриті заняття для викладачів дитячих мистецьких шкіл міста та 

області. Періодично згідно договору з Полтавським обласним інститутом 

післядипломної  педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського проводить 

лекції «Педагогіка культури»  для працівників інституту та вчителів – 



слухачів курсів підвищення кваліфікації з метою розвитку 

загальнокультурної компетенції педагогічних кадрів. 

 

Наукова робота: 

Коло наукових інтересів Юрченко Г. Ю. – це взаємини різних видів 

мистецтв у педагогічному просторі, а також, питання  естетики та культури. 

За період роботи в університеті брав активну участь у проведенні 

міжнародних та всеукраїнських науково – практичних конференціях з 

доповідями  і як член оргкомітетів. Результати дослідницької діяльності 

представлені у збірниках наукових праць та у періодичній печаті. 

Юрченко Г.Ю. керує науково-дослідною роботою студентів в процесі 

написання курсових робіт. 

 

Організаційна робота: 

Голова обласного відділення національної  Всеукраїнської музичної 

спілки (Полтавської область). 

Автор та організатор мистецьких проектів «В обіймах музики і танцю» в 

міському Будинку культури та «Таємниці геніїв» (листопад 2013 р.); 

Автор та організатор мистецького проекту «Уроки доброти» - своєрідні 

тематичні музично – літературні програми для дітей, учнів, молоді міста та 

області, такі,  як « Гоголь і музика», « Як слухати і розуміти музику», 

«Таємниці геніїв», « Краса української пісні», « Короленко і музика». 

 

Творча діяльність 

Юрченко Г. Ю. протягом багатьох років веде активну роботу по 

організації концертної діяльності у місті та області. Він автор сценаріїв, 

постановник і режисер багатьох концертів, вистав, театральних видовищ у 

концертних залах, театрі, на стадіонах, Співочому полі, на сцені Палацу 

культури «Україна» у Києві, на фестивалях у Вітебську (Білорусь), у місті 

Маарду (Естонія).  

Він автор сценаріїв та головний режисер – постановник  трьох творчих 

звітів Полтавської області у Києві на головній сцені столиці – «Пісенна мова 

Полтавщини», «Духовна ода Полтавщини», « Симфонія Полтавського краю».  

  За останні 5 років Юрченком Г. Ю. розроблено та здійснено багато 

культурно – мистецьких проектів. Серед яких: 

- «В обіймах музики і танцю» (гало – концерти  весною щорічно з 2016р.) ; 

- «Фабрика талантів» -  обласний фестиваль  дитячої та юнацької творчості (у 

листопаді щорічно з 2018р.) – у Палаці дозвілля « Листопад»; 

- «Подаруй собі музику» - тижневий обласний фестиваль мистецтв, 

присвячений міжнародному дню Музики (1 – 10 жовтня щорічно з 2015р). У 

квітні 2020 року  по лінії музичної спілки організував  Всеукраїнський 

фестиваль мистецтв «Творчій Олімп» - конкурс он лайн з проведенням 

систематичних лекцій про мистецтво. У кінці 2019р. створений та 

оприлюднений документальний слайд - фільм «Фотоповесть длинною в 

жизнь» 1 серія. 



Брендом Юрченка Г. Ю. стали його авторські «Уроки доброти» - 

своєрідні тематичні музично – літературні програми для дітей, учнів, молоді 

міста та області, такі,  як « Гоголь і музика», « Як слухати і розуміти музику», 

«Таємниці геніїв», « Краса української пісні», « Короленко і музика» і багато 

інших. За цю діяльність, яка триває з 2006р., колектив на чолі з            

Юрченком  Г. Ю. був нагороджений у 2013р. премією ім. В. Г. Короленка «за 

пропаганду творчої спадщини В. Г. Короленка, ідей демократії і гуманізму, 

дотримання прав і свободи України». 

Юрченко Г. Ю. в університеті організує групові заходи з 

різноманітними формами індивідуальної виховної роботи. Такими стали         

«Бесіди у рояля» у залі університету із запрошенням видатних музикантів. 

У 2018 – 19 рр. для студентів виступали відомий педагог та піаніст з Києва 

Борис Федоров; Лауреат міжнародних конкурсів Сергій Григоренко зі 

Львова; видатний виконавець з Німеччини   Олег Полянський; камерний 

оркестр Харківського національного університету мистецтв; народний артист 

України,  композитор і піаніст Володимир Птушкін. Спілкування з митцями 

покращують роботу по підвищенню культурного рівня майбутніх педагогів.  

Активна профорієнтаційна робота серед потенціальних абітурієнтів 

проводиться як на «Уроках доброти», так і на багатьох міжнародних та 

Всеукраїнських фестивалях – конкурсах, на яких Юрченко Г. Ю. є  головою 

журі і виступає з майстер – класами після кожного конкурсу.  

З 2015 по 2020рр. – 25 Міжнародних та до 40 Всеукраїнських фестивалів – 

конкурсів  пройшли в Києві і Харкові, Дніпрі і Одесі, Львові і Буковелі, 

Олександрії і Кривому Розі, Полтаві і Миргороді, Польщі, Болгарії, Білорусі. 

 

Нагороди, почесні звання: 

Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно у 1993 

році.  

Почесне звання «Народний артист України» присвоєно у 2004 році.  

Лауреат премії В.Г. Короленко (2013 р.). 

За період  роботи в університеті був нагороджений подяками, почесними 

грамотами Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської 

обласної ради, Департаменту  культури і туризму  Полтавської обласної 

державної адміністрації, Управління культури міськвиконкому, Обласного 

методичного кабінети навчальних закладів мистецтва та культури, 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

М. В. Остроградського, Всеукраїнського благодійного фонду « Серце до 

серця» за активну участь у проведенні Всеукраїнських благодійних акцій, 

відзнаками міського голови, дипломами різних міжнародних та 

Всеукраїнських фестивалів.  

Нагороджений орденом Всеукраїнського об’єднання  «Країна»  «За 

розбудову України».  

У 2019р. йому був вручений сертифікат міжнародної організації в 

рамках всесвітнього проекту «PALE BLU E DOT» про назву нової зірки 

«Герман Юрченко» у галактиці « Чумацький шлях». 



Найвизначніші публікації 

Статті у науко-метричних та фахових виданнях 

1. Юрченко Г.Ю. Музыка и нравственность. Естетика і етика педагогічної 

дії : зб. наук. пр. / гол. ред. М. І. Степаненко; Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. 2015. 

Вип. 11. С.64-72. 

2. Юрченко Г.Ю. Значение «мелодии добра» в ценностных ориентирах 

будущего педагога. Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні 

науки»: зб. наук. праць/ Полтав. Нац. Пед. Ун-т імені В.Г. Короленка. 

Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. Вип.15. С. 352-359 

   

Статті у періодичній печаті 

1. Юрченко Г.Ю. Оновлена музична спілка має великі амбіції та творчі 

плани. Вечірня Полтава від 9 січня 2020 р. 

2. Юрченко Г.Ю. Ми боремося за музику. Це наша духовна місія! Вечірня 

Полтава від 19 лютого 2020 р. 

3. Юрченко Г.Ю. Музичний крок до досконалості. Вечірня Полтава: газета 

від 21 березня 2020 р. 

4. Юрченко Г.Ю. «Олімп талантів» - «он лайн» - фестиваль, що народився на 

карантині. Вечірня Полтава: газета від 13 травня 2020 р. 

5. Юрченко Г.Ю. Митці й аграрії об’єднуються заради порятунку землі. 

Вечірня Полтава: газета від 1 липня 2020 р. 

6. Юрченко Г.Ю. У Полтаві вперше виконана симфонія українського генія 

Вечірня Полтава: газета від 22 вересня 2020 р. 

7. Юрченко Г.Ю. Бог недарма подарував українцям землю разом із піснею. 

Вечірня Полтава: газета від 23 жовтня 2020 р. 

8. Юрченко Г.Ю. Браво, маестро Чайковський! Вечірня Полтава: газета від 

23 грудня 2020 р. 

9. Юрченко Г.Ю. Якщо й музика нас залишить, що тоді буде з нашим світом? 

Село полтавське: газета від 13 лютого 2020р. 

 

Кіно та відео матеріали 

1. Документальний слайд - фільм «Фотоповесть длинною в жизнь» 1 серія. 
 


