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Кожного року влітку Київ приймає всіх, хто бажає удосконалити свою 

професійну М а й с т е р н і с т ь, отримати задоволення від спілкування з 

М у з и к о ю, подарувати своє М и с т е ц т в о киянам і гостям столиці. 

Міжнародний благодійний фонд конкурсу Володимира Горовиця 

представляє Міжнародний культурно-мистецький проект «Міжнародна 

літня музична академія» – 2019, заходи якого проходять у найстарішому 

музичному навчальному закладі України – Київській муніципальній академії 

музики ім. Р.М. Глієра. 

 Для навчання в «Академії» запрошуються всі бажаючі – без обмежень 

за віком, громадянством та професійним рівнем. Слухачі обирають один або 

декілька майстер-класів і проходять їх під керівництвом викладачів. У 

програмі навчання «Академії» такі дисципліни як «Гра з оркестром», «Сольне 

виконавство» та «Ансамблеве музикування».  

 

Історична довідка 
 

У 1997 році під час підготовки та проведення ІІ Міжнародного конкурсу 

молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця виник задум створення «Школи 

виконавської майстерності». Члени журі, почесні гості, педагоги, відомі 

музиканти неодноразово висловлювали думку про те, що талановита молодь у 

перервах між конкурсами має постійно бути у полі зору організаторів, що 

молодим виконавцям повинна надаватись професійна допомога у подальшому 

вдосконаленні майстерності. Перша «Школа виконавської майстерності» була 

проведена у 1998 році. 

У 2000 році «Школа виконавської майстерності» перетворилась на  

«Міжнародну літню музичну академію». Її організаторами виступають 

Міністерство культури України, Департамент культури Київської міської 

державної адміністрації, Міжнародний благодійний фонд конкурсу Володимира 

Горовиця та Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра. 

«Академія» – це система майстер-класів видатних музикантів – майстрів 

виконавського мистецтва, де слухачі мають змогу грати з оркестром, сольно та 

виступати у складі камерного ансамблю. 

За дев’ятнадцять років існування «Академії» прекрасна спільнота 

славетних педагогів з Австралії, Великої Британії, Ізраїлю, Нідерландів, 

Німеччини, Росії, США, Туреччини, України, Франції поділилася своїм 

професійним досвідом з понад 650 молодими музикантами з 17 країн світу. 

Майстер-класи «Академії» відбуваються на базі Київської муніципальної 

академії музики ім. Р. М. Глієра. Заняття відкриті для слухачів «Академії» та 

публіки. 

«Академія» пропонує слухачам широку та розмаїту концертну практику в 

рамках Міжнародного фестивалю «Київські літні музичні вечори», які збирають 

сотні шанувальників класичної музики. 
 

 

 

 

 



«Міжнародна літня музична академія» – 2019 
 

Цього року до участі у «Міжнародній літній музичній академії» було 

прийнято заявки 28 учасників, серед яких – представники Ізраїлю, Італії, 

Китаю, Сербії та України. 

Професорський корпус представляють провідні виконавці та педагоги: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Юрій Кот 

(Україна, 

фортепіано) 

Олексій Гринюк 

(Велика Британія,  

фортепіано) 

Анатолій Баженов 

(Україна, 

скрипка) 

Марія Пухлянко 

(Україна,  

фортепіано) 

 

Слухачі «Міжнародної літньої музичної академії» – 2019: 
 

Баїч Єлена (),Сербія 

Варченко Марія (2008), Україна 

Варченко Софія (2008), Україна 

Єропкіна Людмила (1979), Україна 

Капелюшник Ноа (2004), Ізраїль 

Картузов Юрій (2006), Україна 

Кефен Фен (1999), Китай 

Кліменко Ірина (1991), Україна 

Клінкова Єлизавета (1998), Україна 

Коваль Лучія (2002), Україна 

Кокшарова Ольга (2002), Україна  

Кокшаров Олексій (2007), Україна  

Кукоренчук Тимофій (1997), Україна 

Ларіонова Анастасія (1992), Україна 

Лучков Олександр (2004), Україна 

Малиновська Олена (1997), Україна 

Михайличенко Христина (2005), 

Україна 

Почебут Єлізавета (2007), Україна 

Ранальді Давіде (2000), Італія 

Семенова Наталія (2001), Україна 

Сніжко Наталія (2003), Україна 

Стовбун Артем (2001), Україна 

Хряпко Аліна (1998), Україна 

Шлемкевич Юлія (1998), Україна 

Шумакова Альбіна (2007), Україна 

Шутов Артур (1995), Україна 

Щечка Вікторія (1996), Україна 

 



Слухачі майстер-класів у категорії «Гра з оркестром» матимуть честь 

виступити із найкращими колективами столиці:  

- Національним заслуженим академічним симфонічним оркестром 

України (художній керівник та головний диригент – народний артист України 

Володимир Сіренко; диригент – Юрій Літун);  

- Ансамблем класичної музики ім. Б. Лятошинського (головний 

диригент – народна артистка України Валентина Іконник-Захарченко; диригент 

– народний артист України Ігор Андрієвський). 
 

Реєстрація слухачів «Міжнародної літньої музичної академії» – 2019 

відбудеться 26 червня у приміщенні Київської муніципальної академії музики 

ім. Р. М. Глієра. 
 

Розклад майстер-класів буде доступним після реєстрації слухачів 

26 червня на сайті www.horowitzv.org та на сторінках у соціальних мережах. 
 

 

Концерти слухачів  

«Міжнародної літньої музичної академії» – 2019 
 

29 червня – Будинок звукозапису Українського радіо – 19.00 
(вул. Л. Первомайського, 5-В – ВХІД ВІЛЬНИЙ) 

Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України 

Диригент – Юрій Літун 

У програмі твори Ф. Ліста, С. Рахманінова, С. Шостаковича. 

 

30 червня – Будинок звукозапису Українського радіо – 19.00 
(вул. Л. Первомайського, 5-В – ВХІД ВІЛЬНИЙ) 

Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України 

Диригент – Юрій Літун 

У програмі твори Р. Шумана, Е. Гріга, С. Рахманінова 

 

02 липня – Дім «Майстер-клас» – час узгоджується 
(вул. Б. Хмельницького, 57 – ВХІД ВІЛЬНИЙ) 

 

03 липня – Національний будинок органної та камерної музики – 19.30 
(вул. Велика Васильківська, 77 – ВХІД ЗА КВИТКАМИ) 

Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського 

Диригент – народний артист України Ігор Андрієвський 

У програмі твори Й. С. Баха, В. А. Моцарта, Ш. Беріо, 

Ф. Мендельсона, Ф. Шопена.  
 

04 липня – Дім «Майстер-клас» – час узгоджується 
(вул. Б. Хмельницького, 57 – ВХІД ВІЛЬНИЙ) 

 

(Детальна інформація – на сайті www.horowitzv.org та у соціальних мережах) 

http://www.horowitzv.org/
http://www.horowitzv.org/


ОРГАНІЗАЦІЙНА ГРУПА ПРОЕКТУ: 
 

Керівник проекту – Ірина Полстянкіна, заслужений діяч мистецтв України; 

Художній керівник – Мальвіна Зарудянська, заслужений діяч мистецтв 

України; 

Художній керівник (робота з учасниками) – Лідія Ковтюх, заслужений діяч 

мистецтв України; 

Громадські зв’язки – Ірина Гіваргізова, заслужений працівник культури 

України; 

Координатор міжнародних зв’язків – Іванна Карабиць. 

Прес-секретар – Світлана Штефан-Антонюк. 

______________________________________________________________________ 

 

АДРЕСА 
 

Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра 

вул. Л. Толстого, 31, 01032 Київ, Україна 
 

Тел: 38(044) 288-32-38; Fax: 38(044) 288-15-66 

 

e-mail: 

horowitz@horowitzv.org 

 

сайт: 

www.horowitzv.org 
 

 

Ми у соціальних мережах:  

 
 https://www.facebook.com/horowitzpianocompetition/  

 

 
https://www.youtube.com/channel/UCYdgMoiQDzhBEzErKRa6tqQ?view_as=sub

scriber  
 

 
@KievClassic  

 

 
@SUMMER_MUSIC_ACADEMY 

______________________________________________________________________ 

 

ПРЕС-СЕКРЕТАР 
 

«Міжнародної літньої музичної академії» - Світлана Штефан-Антонюк 

моб.: +380639428539;  +380972696416 

e-mail: s.antoniuk.horowitz@gmail.com 

mailto:horowitz@horowitzv.org
http://www.horowitzv.org/
https://www.facebook.com/horowitzpianocompetition/
https://www.youtube.com/channel/UCYdgMoiQDzhBEzErKRa6tqQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCYdgMoiQDzhBEzErKRa6tqQ?view_as=subscriber

