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Завжди слухаю і радію — яка талановита у нас 
молодь! 

Щиро вітаю учасників, гостей та організаторів 
Міжнародного інструментального конкурсу, до 
якого і я причетний! 

З перших днів існування, цей проєкт об’єднує 
навколо себе талановитих музикантів з різних 
країн світу, ставши важливим осередком для 
мистецького спілкування, взаємного обміну 
досвідом та професійного зростання всіх його 
учасників.

Цей мистецький захід став престижним кон-
курсом України, завдяки високому рівню про-
фесійності учасників та їх обдарованості. Мені 
неймовірно приємно, що до конкурсу долуча-
ється щороку все більше і більше талановитої 
молоді. Ми маємо можливість слухати та ви-
ховувати потенційних професіоналів, котрі бу-
дуть поширювати свою майстер ність не лише 
в Україні. 

Бажаю усім учасникам конкурсу та гостям творчого натхнення, добра, невичерпних життєвих сил та миру 
в такий не простий для нас час! 

Дай Боже їм далі рости і радувати нас своїм мистецтвом! 

Євген Станкович

Приз Є. Станковича
"Дотик Янгола"
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Національна музична академія України імені П. І. Чай-
ковського пишається тим, що один із провідних в Україні 
міжнародних виконавських конкурсів носить ім’я Євгена 
Станковича — видатного композитора сучасності, нашого 
професора і завідуючого кафедри композиції. Ми пишає-
мось, що Євген Федорович є випускником Київської кон-
серваторії, і саме тут навчає талановиту творчу молодь. 

Постать Євгена Станковича привертає увагу до конкурсу 
тисячі музикантів — від найменших до найстарших, з усіх регіонів України і багатьох країн світу. Тим самим 
здійснюється мрія самого композитора та організаторів конкурсу — залучати до мистецтва якомога більше 
дітей і молоді та сприяти їх творчому зростанню. 

НМАУ ім. П. І. Чайковського всіляко допомагає і надалі буде підтримувати цей чудовий конкурс. Адже в 
його організації та роботі журі беруть участь наші провідні викладачі і професори, і ми зацікавлені, аби всі 
переможці ставали студентами нашої Академії. 

Тож щиро вітаю Міжнародний інструментальний конкурс імені Євгена Станковича з першим десятиліттям 
і бажаю наступного успішного творчого довголіття! 

Максим Тимошенко
Ректор НМАУ ім. П. І. Чайковського,
професор

За підтримки
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Міжнародний інструментальний конкурс Євге-
на Станковича існує вже майже десять років, 
відіграє важливу роль у становленні та розви-
тку молодих музикантів. Вважаю, що отрима-
ти справедливо присуджену нагороду із рук 
класика сучасності, який є Головою журі цього 
конкурсу, дійсно, є вагомим подарунком долі. 
Впевнений, що для когось він став стартовим 
у його професійній діяльності. За багатьма 
учасниками й переможцями цього конкурсу 
спостерігаємо щороку від перших днів життя 
конкурсу. Оскільки, фінальні тури змагань від-
буваються саме на головній академічній сцені 
країни – Національній філармонії України.

У Колонному залі імені Миколи Лисенка власну майстерність завжди представляють найкращі солісти та 
колективи. Музика Євгена Станковича, зокрема, часто тут звучить. Адже, філармонія продовжує інтегрувати 
сучасну музику в контекст власної репертуарної політики, в основі якої є класичні програми концертів. 
За анонсами всіх філармонійних подій можна стежити на офіційному сайті філармонії та на її сторінці в 
мережі Facebook. А ще насолоджуватися мистецтвом улюблених виконавців можна й у форматі онлайн.

Сподіваюся, що співпраця організаторів Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича та 
Національної філармонії України триватиме, а молоді музиканти гідно продовжуватимуть найкращі тради-
ції виконавської школи в України. Щиро бажаю всім успіхів, радості від музикування та маю надію на нові 
мистецькі зустрічі на сцені Колонного залу імені Миколи Лисенка!

Дмитро Остапенко,
Генеральний директор Національної філармонії України, 
народний артист України, професор
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Дорогі друзі!

Завжди рада вітати Вас від імені Міжнародного інструмен-
тального конкурсу Євгена Станковича.

Щороку конкурс Станковича відкриває нові імена обда-
рованих виконавців інструментальної музики. Кожен їх 
виступ — це величезна праця, емоційне напруження і, на-
решті, тріумф або розчарування.

Звичайно, не всі учасники конкурсу стануть видатними май-
страми, але завдяки участі у конкурсах отримають нові мож-
ливості для професійного зростання і навчаться завжди і в 
усьому прагнути до найвищого результату.

Маю надію, що ті яскраві особистості, яких відкриє Між-
народний інструментальний конкурс Євгена Станковича, 
сформують наше культурне життя в майбутньому. 

Бажаю переможних виступів, цікавих відкриттів та незабут-
ніх вражень! 

Світлана Сухомлинова
Президент фонду «ВІВАТ АРТ»
заслужений діяч мистецтв України

Міжнародний благодійний фонд «ВІВАТ АРТ» — одна з 
провідних неприбуткових організацій України, яка попу-
ляризує академічні і сучасні види мистецтва серед дітей 
і молоді, заснований у 2009 році. 

Метою діяльності Міжнародного благодійного фонду 
«ВІВАТ АРТ» є відкриття найбільш перспективних молодих музикантів та сприяння розвитку їх подальшої кар’єри, 
надаючи їм можливість виступати на публічних конкурсах перед поважним журі, слухачами, засобами масової 
інформації та широкою мистецькою громадськістю. 

За період роботи Міжнародного благодійного фонду «ВІВАТ АРТ» в місті Києві проведено 26 потужних міжнародних 
конкурсів академічних видів мистецтва, таких як Міжнародний конкурс вокальних ансамблів та хорів імені Дмитра 
Бортнянського та Bortniansky International Compеtition — інструментальний розділ, Міжнародний конкурс «PREMIER» — 
академічний вокал та класична хореографія, Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича. 

В конкурсах прийняли участь більше 15000 учасників з Білорусі, Польщі, Литви, КНР, Канади, Росії, Абхазії, Велико-
британії, Кореї, Німеччини, Киргизії, Іспанії, США та майже всіх областей і міст України.

Одним з напрямків інституційного розвитку Фонду є взаємозв'язок з переможцями конкурсів, наданням комунікацій-
ної підтримки, залученням їх до участі в загальнодержавних заходах та концертах, в майстер-класах з провідними 
викладачами та членами журі.

Світлана Сухомлинова 
Президент фонду «ВІВАТ АРТ», заслужений діяч мистецтв України, лауреат міжнародних конкурсів, випускниця 
Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (фортепіано). Директор Київської дитячої музичної 
школи №28, Голова Президії Київської ради директорів мистецьких шкіл. 

Володимир Соболєв 
Директор фонду «ВІВАТ АРТ». Випускник Київського хореографічного училища і Російського університету театраль-
ного мистецтва (ГІТІС). З 1977 року головний балетмейстер Харківського Національного Академічного театру опери 
і балету ім. М. Лисенка, а з 1987 року головний балетмейстер Українського художньо-спортивного ансамбля «Балет 
на льоду». 
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Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України — один 
із найбільш відомих у світі симфонічних колективів був створений у 1918 році. 
Колективом керували — Натан Рахлін, Стефан Турчак, Володимир Кожухар, Фе-
дір Глущенко, Ігор Блажков, Теодор Кучар. 

З оркестром виступали — Євген Мравінський, Євген Свєтланов, Костянтин Сіме-
онов, Геннадій Рождественський, Курт Зандерлінг, Леопольд Стоковський, Ігор 
Маркевич, Кирило Кондрашин, солісти — Артур Рубінштейн, Ісаак Стерн, Ієгуді 
Менухін, Давид Ойстрах, Святослав Ріхтер, Еміль Гілельс, Мстислав Ростропович, 
Леонід Коган, Монсеррат Кабальє, Хосе Каррерас, Пласідо Домінго, Андреа Бо-
челлі, Гідон, Кремер, Олег Криса, інші відомі музиканти. 

Репертуар Національного симфонічного оркестру України складають симфонічні твори від епохи бароко до сучас-
ного авангарду. Оркестр є творчою лабораторію українських композиторів, диригентів і солістів. Перше виконання 
своїх творів довіряли оркестру Борис Лятошинський, Левко Ревуцький, Валентин Сильвестров, Мирослав Скорик, 
Євген Станкович, Іван Карабиць та інші. 

Художній керівник і головний диригент оркестру — Володимир Сіренко, народний артист України, лауреат Національ-
ної премії України імені Тараса Шевченка. Генеральний директор колективу — Олександр Горностай.

Юрій Літун — диригент Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру 
України. 

В 2006 році закінчив Львівську державну музичну академію ім. М. Лисенка по класу гобоя. 
У 2013 — Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського по симфонічному 
диригуванню у класі професора Володимира Сіренка.
Працював з Національним президентським оркестром України, Національним камерним 
ансамблем «Київські солісти», INSO-Lviv, оркестром філармонії міста Кельце (Польща), 
оркестром філармонії міста Кошице (Словаччина) та Kunming International Philharmonic 
(Китай) тощо.

Богдана Півненко (скрипка)

Народна артистка України, завідуюча кафедрою 
скрипки Національної музичної академії Украї-
ни ім. П. І. Чайковського, солістка Національного 
ансамблю солістів «Київська камерата», лауреат 
міжнародних конкурсів, член журі міжнародного 
інструментального конкурсу Євгена Станковича в 
номінації «Струнні інструменти». 

Професійну музичну освіту здобула у Київській 
середній спеціальній музичній школі ім. М. В. Ли-
сенка та Національній музичній академії України 
ім. П. І. Чайковського у класах видатних скрипа-
лів й професорів Богодара Которовича та Ігоря 
Пілатюка. Вдосконалювала свою майстерність у 
відомих скрипалів – Віктора Третьякова, Ольги 
Пархоменкота, Захара Брона. 

Автор та продюсер унікального аудіо-проекту «Антологія сучасної української музики» (записи 10-ти дис-
ків творів українських сучасних композиторів М. Скорика, Є. Станковича, В. Сільвестрова, В. Зубицького, 
Т. Щербакова та ін.).

Богдана концертує з найкращими камерними та симфонічними оркестрами. Є учасницею багатьох відо-
мих міжнародних фестивалів.

Гранд-концерт лауреатівГранд-концерт лауреатів



12 13

Владислав Кустовський (фортепіано)

Лауреат міжнародних конкурсів, викладач кафедри за-
гального та спеціалізованого фортепіано Національної 
музичної академії України ім. П. І. Чайковського, член 
журі Міжнародного інструментального конкурсу Євгена 
Станковича в номінації «Фортепіано». 

Навчався в Національній музичній академії України 
ім. П. І. Чайковського в класі професора Людмили Пруд-
нікової. У 2015 році закінчив асистентуру-стажуваня. 

За роки професійної виконавської діяльності став лау-
реатом більше ніж 20 міжнародних конкурсів піаністів 
в Італії, Франції, Шотландії, Греції, Іспанії, Португалії, Ні-
дерландах, Україні. Приймав участь у концертах які про-
ходили на провідних академічних сценах країни. 

Володар головного призу І Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича в номінації «Камерний 
ансамбль» (2012).

Ольга Зернаєва (флейта)

Заслужена артистка України, солістка Дніпропетров-
ського будинку органної та камерної музики, викладач 
Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, член 
журі міжнародного інструментального конкурсу Євге-
на Станковича в номінації «духові інструменти». 

Закінчила з відзнаками магістратуру та асистентуру- 
стажування Донецької державної музичної академії 
імені С. С. Прокоф’єва. Підвищувала свій професійний 
рівень в Консерваторії ім. Й. Брамса (м. Гамбург, Німеч-
чина), як учасниця майстер-класів у професора Фелікса 
Ренгглі та Петера-Лукаса Графа (м. Базель, Швейцарія). 

Багато гастролює в Україні та закордоном. Найбільш 
вагомі виступи відбулися в Швейцарії, Франції, Китаї, Польщі, Німеччині. Ольга Зернаєва є лауреатом численних 
національних та міжнародних конкурсів і фестивалів. 

Ващенко Катерина (скрипка) 

Навчається на третьому курсі КМАМ ім. Глієра в класі викладача 
Вадима Козіна. Почала свій творчий шлях навчаючись в класі ви-
кладача Тетяни Щебликіної у ДМШ №15. 

Катерина приймає участь у багатьох всеукраїнських та міжнарод-
них конкурсах. Є лауреатом конкурсу «Нові імена України» (2009-
2013), «21st Century Art» (2009, 2010, 2013), «Музыка надежды» 
(2014, Гомель, Білорусь), «Internet Music competition» (2013, Бел-
град, Сербія), «Hedwig Prize» (2019, Морава, Польща). Є учасницею 
майстер классів та академіях в Україні та закордоном (Польща, 
Німеччина).

Володар головного призу ІІІ Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича «Дотик Янгола» в номіна-
ції «Скрипка з оркестром» (2015).

Остап Шпік (скрипка) 

Почав творчий шлях у віці шести років в Львівській спеціалізова-
ній музичній школі-інтернаті ім. С. Крушельницької в класі Мар-
ка Комонька. З 2020 року навчається у Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst (Франкфурт на Майні, Німеччина) в класі про-
фесорки Софії Яффе. 

Скрипаль є переможцем багатьох міжнародних конкурсів та учас-
ником провідних музичних фестивалів в Україні та за кордоном. 
Брав участь у таких проєктах, як Youth Symphony Orchestra of 
Ukraine та Neue Philarmonie München. У складі оркестрів висту-
пав на фестивалях у Байройті, Берліні, Мюнхені, Граці та Львові. Грав як соліст у Київській, Львівській та Хмельницькій 
філармоніях. Приймав участь у майстер-класах відомих скрипалів. 

Володар Гран-Прі VI Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича в номінації «Скрипка з орке-
стром» (2018).

Марія-Луіза Плєшакова (фортепіано)

Учениця Київської середньої спеціалізованої музичної школи- 
інтернату ім. М. В. Лисенка по класу фортепіано у професора На-
талії Гриднєвої. 

Піаністка має багато державних стипендій та нагород, серед них: 
стипендія Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» та 
Київської Державної міської адміністрації. Володарка п’ятнадцяти 
Гран-прі, отримала Премію Євгена Станковича. Успішна та амбі-
ційна виконавиця, переможниця більше п’ятдесяти міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних конкурсів і фестивалів. 

Володар Гран-прі ІІІ Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича в номінації «Фортепіано з орке-
стром» (2015). 

Гранд-концерт лауреатівГранд-концерт лауреатів
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Антон Сладкомьодов (віолончель) 

Початкові навички гри на віолончелі музикант здобував в ДМШ 
№9 ім. В. Сокальського у класі професора Алли Діанової. Сьогод-
ні навчається в класі професора Олени Щелкановцевої в Харків-
ському національному університеті мистецтв ім. І. Котляревського. 

У віолончеліста багато перемог на Всеукраїнських та міжнарод-
них конкурсах. Підвищував свій професійний рівень на майстер- 
класах відомих віолончелістів: Філіпе Куарежма, Анни Кузіної, 
Олексія Шадріна. Виступає за підтримки українського фонду VERE 
MUSIC Foundation.

Лауреат 1 премії в номінації «Віолончель з оркестром» VI Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Стан-
ковича (2018).

Анастасія Макєєва (фортепіано)

Народилася в 2010 році в місті Києві. Займатися музикою поча-
ла в 7 років в класі заслуженого діяча мистецтв України Світлани 
Сухомлинової Київської дитячої музичної школи №28. 

Анастасія є переможницею міжнародних конкурсів. Важливими 
подіями її творчого становлення були виступи з Державним ака-
демічним естрадно-симфонічним оркестром України в Колонному 
залі Національної Філармонії України.

Лауреат І премії VIIІ Міжнародного інструментального конкурсу 
Євгена Станковича в номінації «Фортепіано – соліст» (2020).

Олександра Макарова (фортепіано)

Навчається на двох факультетах в Національній музичній акаде-
мії ім. П. І. Чайковського (фортепіано — клас викладача Наталії 
Толпиго та ударні інструменти – клас викладача Олександра Блі-
нова). Фортепіано та ударні інструменти почала вивчати ще в Му-
качівській дитячій школі мистецтв № 2. 

Олександра є переможницею різноманітних всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів. Виступала із Академічним симфонічним 
оркестром Хмельницької обласної філармонії, із симфонічним 
оркестром філармонії м. Кошіце (Словаччина), із Державним ака-

демічним естрадно-симфонічним оркестром України, зі Львівським академічним камерним оркестром «Віртуози 
Львова» та Маріупольським муніципальним камерним оркестром «Ренесанс», зі Заслуженим академічним Закарпат-
ським народним хором.

Володар Головного призу «Дотик Янгола» VI Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича в номіна-
ції «Фортепіано з оркестром» (2018). 

Христина Пухальська (скрипка)

Народилась 2008 року в місті Чернігів. Свою подорож до музич-
них вершин розпочала у віці п’яти років. Змалечку юна скрипаль-
ка дивує і чарує чуттєвістю свого виконання, торкаючись самих 
струн душі.

Христина є переможницею численних міжнародних та всеукраїн-
ських конкурсів. Натхнення, щире захоплення і тайни своєї май-
стерності виконавиці дарує неперевершена скрипалька і педагог 
Богдана Півненко. 

Володар Гран-Прі VII Міжнародного Інструментального конкурсу 
Євгена Станковича в номінації «Скрипка з оркестром» (2019).

Кента Ігараші (саксофон)

Кента Ігараші — виходець з Японії (місто Ісесакі). У п’ятирічному 
віці переїхав до Києва. З 7 років починає свій творчий шлях, 
навчаючись грі на саксофоні та фортепіано. Закінчив КССМШ 
ім. М. Лисенка в класі Заслуженного артиста України, професора 
Юрія Василевича по спеціальності саксофон, кларнет, бас-кларнет, 
в нього ж і продовжує навчатися в Національній музичній акаде-
мії України ім. П. Чайковського. 

Кента Ігараші є лауреатом багатьох Всеукраїнських та міжнарод-
них конкурсів. Виступає з Київським квартетом саксофоністів, 
та гастролює з кращими оркестрами України. 

Володар Гран-Прі V Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича (2017).

Андрій Заходякін (фортепіано)

Народився 2009 року в місті Донецьк, де і розпочав заняття музи-
кою у віці п’яти років. З 2016 року навчається у Київській середній 
спеціалізованій школі-інтернат ім. М. В. Лисенка спочатку в класі 
Лариси Вакаріної, а знедавна в класі заслуженої артистки України 
Наталії Толпиго-Русіної.

Андрій є переможцем численних конкурсів в Україні, Польщі, Че-
хії, Німеччині, Словаччині. Виступав з симфонічним оркестром 
Українського радіо та Державним академічним естрадно-симфо-
нічним оркестром України.

Лауреат І премії у VI, VII та VIII Міжнародному інструментальному 
конкурсі Євгена Станковича в номінації «Фортепіано – соліст» та 
номінації «Фортепіано з оркестром» (2018-2020).

Гранд-концерт лауреатівГранд-концерт лауреатів
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Капела бандуристів 

Капела бандуристів Київської муніци-
пальної академії музики ім. Р. М. Глієра 
була заснована у 1976 році виклада-
чем класу бандури Лідією Чмельовою. 
З 2015 року очолює колектив Ірина Ро-
діонова. 

Саме під керівництвом Ірини Родіоно-
вої капела бандуристів отримала І пре-
мію на V Міжнародному інструмен-
тальному конкурсі Євгена Станковича. 
У 2017 році колектив вперше представ-
ляв українське мистецтво в рамках про-

грами «Дні культури України» у Республіці Сербія. Капела бандуристів багаторазовий учасник міжнарод-
них та всеукраїнських фестивалів, творчих проектів, дипломатичних заходів. 

У репертуарі колективу – музичні твори різних епох та стилів, проте у програмах концертних виступів 
переважають твори українських авторів, українські народні пісні, що окреслюють національну специфіку 
виконавського жанру. 

Студентський камерний оркестр Кро-
пивницького музичного фахового ко-
леджу було засновано в 1997 році як 
творчу лабораторію. З 2004 року колек-
тив очолює заслужений діяч мистецтв 
України Наталія Хілобокова. Історія ка-
мерного оркестру КМФК — це роки са-
мовідданої праці студентів спеціаліза-
ції оркестрових струнних інструментів 
на чолі з його керівником.

Камерний оркестр постійно виступає на 
різних концертних майданчиках міста: 
на сцені обласної філармонії, в костьолі 
Святого Духу, бібліотеках, музеях, шко-
лах, та є учасником Всеукраїнських фестивалів «Травневі музичні зустрічі», «Нейгаузівські музичні зустрі-
чі», академічної української музики виконавців на оркестрових струнних інструментах «Класик-проект» 
ім. Ю. П. Хілобокова. 

Володар Гран-Прі IV Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича в номінації «Оркестр» 
(2016). 

Квартет кларнетистів «Фантастіко»

Квартет кларнетистів «Фантастіко» 
заснований у 2016 році заслуженим 
артистом України, професором Наці-
ональної музичної академії України 
ім. П. І. Чайковського Юрієм Василеви-
чем, який і є художнім керівником ко-
лективу. В складі квартету учні КССМШ 
ім. М. В. Лисенка та студенти НМАУ 
ім. П. І. Чайковського: Макарова Вале-
рія, Усманов Микита, Тригуб Михайло 
та Ігараші Кента. 

Будучи досить молодим колективом, 
квартет «Фантастіко» має чимало нагород на міжнародних та всеукраїнських конкурсах.

Лауреат ІІ премії V Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича в номінації «Камерні 
ансамблі» (2017). 

Всеволод Літучий (флейта)

Студент І курсу музичного коледжу Дні-
пропетровської академії музики ім. М. 
Глінки по класу флейти у заслуженої ар-
тистки України Ольги Зернаєвої. 

Талановитий молодий виконавець, має 
досить високі професійні навички, ак-
тивно приймає участь у міжнародних та 
всеукраїнських конкурсах не тільки на 
теренах України, та й за її межами.

Володар Гран-прі VII Міжнародного 
інструментального конкурсу Євгена 
Станковича в номінації «Флейта з орке-
стром» (2019).

Гранд-концерт лауреатівГранд-концерт лауреатів
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Гранд-концерт лауреатів

Десятилітня історія Міжнародного інструментального конкур-
су імені Євгена Станковича складає невід’ємну частину му-
зичної культури України ХХІ століття, вкотре підтверджуючи 
музичну обдарованість українського народу та неперервність 
його традицій. Понад п’ятсот учасників — від найменших до 
найстарших збирались щороку з усіх регіонів України, а до 
них долучалась творча молодь з Польщі, Канади, Німеччини, 
Вірменії, Білорусі, Литви, В’єтнаму, Південної Кореї, Китаю, 
США, Іспанії, Нідерландів, Туреччини, Ірану, Сирії.

Номінації Конкурсу презентують усю палітру професійної му-
зичної освіти сучасної України в царині виконавства: — від гри 
на академічних і народних інструментах до ансамблевого і 
оркестрового. Історично високий рівень музичного виховання 
України щоразу підтверджувало поважне журі — 45 провідних 
діячів мистецтва. 

Про музичну обдарованість дітей і молоді свідчить й велика 
кількість отриманих премій і нагород. Звісно, найвищою з них 

є для учасників особиста відзнака Євгена Станковича, ім’я якого має честь носити Конкурс. Тендітна брон-
зова статуетка «Дотик янгола», отримана з рук видатного композитора сприймається, як символ визнання 
та його сподівання і віри в успішне майбуття музичної культури.  

Адже саме для цього й заснований Конкурс, саме для цього збирають його пасіонарні організатори дітей 
і молодь з усієї України та інших країн світу. І ніякі епідемічні та інші виклики не спинять ходу цього пре-
красного музичного форуму, спрямованого на творчий розвиток наступних поколінь. 

Леся Олійник
Генеральний секретар Національного комітету                 
Міжнародної Музичної Ради (ІМС)
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II Міжнародний інструментальний конкурс Євгена СтанковичаI Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича

Колегія журі Міжнародного інструментального конкурсу Євгена Станковича 2012 – 2020

Переможці конкурсу Станковича. 2012 рік

Переможці конкурсу Станковича. 2013 рік

Наталія Толпиго 
Марія Пухлянко 
Світлана Сухомлинова 
Маргарита Пахомова 
Наталія Роменська 
Валентина Зухіна 
Ольга Чередніченко
Наталія Сич 
Нінель Менщикова 
Ганна Полтавчук
Олена Пруднікова
Владислав Кустовський

Галина Нєкрасова 
Богдана Півненко 
Олена Червова 
Ніна Сіваченко 
Тетяна Арсенічева 
Мирослава Которович 
Тамара Мухіна 
Лариса Райко
Юлія Білоусова 
Емілія Гайдук 
Ольга Корінець 
Тетяна Щебликіна 
Ольга Кужелєва 
Єкатерина Скрипак
Артем Замков

Павло Ковшар 
Олесь Журавчак 
Тимур Іванніков 
Олена Дроздова 
Оксана Чаюн 
Любов Козлова

Голови журі в номінації 
фортепіано 

Михайло Чембержі 
Людмила Пруднікова

Голова журі в номінації
струнні інструменти 

Анатолій Баженов

Голови журі в номінації
народні інструменти 

Юрій Алексик 
Валентина Петренко 
Андрій Остапенко 
Валерій Івко 
Любов Матвійчук

Голова журі в номінації
духові та ударні інструменти 

Микола Кононов

Володимир Колокольніков 
Сергій Нєугодніков 
Михайло Мимрик 
Ігор Борух 
Ольга Зернаєва
Юрій Карпенко
Юрій Василевич
Володимир Подольчук

Голова журі

Євген Станкович

Співголова журі

Дмитро 
Остапенко

Володар премії Євгена Станковича в номінації «Фортепіано з оркестром» Марія ПЕТРОВА (Київ)
Володар премії Євгена Станковича в номінації «Камерний ансамбль» (Київ) у складі: 
Юлія ТОНКОШКУРА (скрипка)
Костянтин ПОВОД (віолончель)
Владислав КУСТОВСЬКИЙ (фортепіано).

Володар премії Євгена Станковича в номінації «Скрипка - соліст» Богдан ШАЛИГА (Київ)
І премія в номінації «Скрипка з оркестром» ЧОНГ ХА ИН (Східна Корея)
І премія в номінації «Фортепіано – соліст» Марія НАРОДИЦЬКА (Київ)
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III Міжнародний інструментальний конкурс Євгена СтанковичаIII Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича

Переможці конкурсу Станковича. 2015 рік
Володар Головного призу конкурсу «Дотик янгола» в номінації «Скрипка з оркестром» Катерина ВАЩЕНКО (Київ)
Гран-прі в номінації «Фортепіано - соліст» Марія-Луіза ПЛЄШАКОВА (Київ)



26 27

IV Міжнародний інструментальний конкурс Євгена СтанковичаIV Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича

Переможці конкурсу Станковича. 2016 рік
Володар Головного призу конкурсу «Дотик янгола» в номінації «Фортепіано – соліст» Аліна ШЕВЧЕНКО (Львів)
Гран-прі в номінації «Фортепіано з оркестром» Валентин КІСЛЕНКО (Київ)
Гран-прі в номінації «Оркестр» Камерний оркестр Кропивницького музичного училища (Кропивницький)
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V Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича V Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича

Переможці конкурсу Станковича. 2017 рік
Володар Головного призу конкурсу «Дотик янгола» в номінації «Гобой з оркестром» Марія КАРПІНЕЦЬ (Норвегія)
Гран-прі в номінації «Фортепіано з оркестром» Аким ГРУЙ (Київ)
Гран-прі в номінації «Скрипка з оркестром» Катерина ВАЩЕНКО (Київ)
Гран прі в номінації «Фортепіано з оркестром» Людмила ХРУСТАЛЬОВА (Харків)

Гран-прі в номінації «Камерні ансамблі» фортепіанний квартет (Білорусь) у складі: 
Єфросінья ВЕРЬОВКА (скрипка), Микола ТЄРАН (альт), Єлєвферій ГОЙКО (віолончель), Олександр ДАНІЛОВ (фортепіано)
Гран-прі в номінації «Оркестр» Духовий оркестр «ГАЛС» Миколаївського державного вищого музичного училища (Миколаїв)      
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VI Міжнародний інструментальний конкурс Євгена СтанковичаVI Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича

Переможці конкурсу Станковича. 2018 рік
Володар Головного призу «Дотик янгола» в номінації «Фортепіано з оркестром» Олександра МАКАРОВА (Мукачево)
Гран-прі в номінації «Фортепіано - соліст» Ілля ЧЖАО (Китай)
Гран-прі в номінації «Скрипка з оркестром» Остап ШПІК (Львів)
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VII Міжнародний інструментальний конкурс Євгена СтанковичаVII Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича

Переможці конкурсу Станковича. 2019 рік
Володар Головного призу «Дотик янгола» в номінації «Віолончель - соліст» Нікіта КРАВЕЦЬ (Білорусь)
Гран-прі в номінації «Флейта - соліст» Всеволод ЛІТУЧИЙ (Дніпро)
Гран-прі в номінації «Оркестр» Духовий оркестр Хмельницького музичного коледжу ім. В.І. Заремби (Хмельницький)
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VIII Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича

Переможці конкурсу Станковича. 2020 рік
І премія в номінації «Струнні – соліст» Маньяна Плангеу ДЖЕНІФЕР (скрипка, Київ)
І премія в номінації «Фортепіано – соліст» Олександр СУХАНОВ (Кам’янка)
І премія в номінації «Духові – соліст» Ху ІНАНЬ (саксофон, Китай)
І премія в номінації «Народні – соліст» Анастасія ДЯКОВА (домра, Київ)
Спецприз «За краще виконання твору сучасного українського композитора» в номінації «Струнні – соліст» Єлизавета МЕХ 
(скрипка, Київ)



vivatart.com.ua

Êè¿â 2020

М І Ж Н А Р О Д Н И Й

Б Л А Г О Д І Й Н И Й  Ф О Н Д

Ìiæíàðîäíèé ³íñòðóìåíòàëüíèé êîíêóðñ

ªÂÃÅÍÀ ÑÒÀÍÊÎÂÈ×À

10 ÐÎÊ²Â

Çà ï³äòðèìêè


