
Володимир Доценко – відомий гітарист, педагог, один із засновників сучасної 
школи гри на класичній гітарі в Україні, член президії Національного Всеукраїнського 
музичного товариства (Асоціація гітаристів України), професор Харківського національного 
університету мистецтв ім. І.П. Котляревського, заслужений артист України. Стажувався у 
Вищій школі музики Карлсруе, Німеччина.  

Після закінчення Академії музики ім. Гнесіних та асистентури-стажування при тій же 
Академії (клас проф. А. К. Фраучі) він у 1989 р. відкрив клас гітари у ХНУІ ім. І. П. 
Котляревського.  

Володимир Доценко є постійним учасником міжнародних конкурсів як голова та 
член журі: Київ (міжнародний конкурс гітаристів «ГітАс», голова); Ужгород (міжнародний 
конкурс «Срібний дзвін», голова); гітарний конкурс-фестиваль "Ренесанс гітари"; Українка, 
Україна (міжнародний конкурс гітарного виконавства «Дніпровські сузір'я», голова); 
організатор, художній керівник та голова журі Відкритого конкурсу юних виконавців на 
гітарі ім. Віталія Петрова, м. Харків; I Відкритого конкурсу виконавців на класичній гітарі в 
рамках XIV міжнародного фестивалю «Музика – наш спільний дім» (під патронатом фонду 
В. Крайнєва); Санок, Польща (Міжнародний конкурс гітаристів); Сегед, Угорщина 
(міжнародний конкурс гітаристів); Будапешт, Угорщина (міжнародний конкурс гітарної 
творчості "Дні в Валенсії") та багато інших. Він виступив з більш ніж 300 концертами в 
багатьох країнах світу - Німеччина, Швейцарія, Австрія, Польща, Угорщина, Югославія, 
Україна, Туреччина, Румунія, Молдова та ін. Має фондові записи на Українському 
Держтелерадіо, CD «Барви» ) C&P 2003 Interval.  

Загальну популярність у музичних колах набув як виконавець музики Лео Брауера 
та Ейтора Віла-Лобоса. Репертуар – десять сольних програм від Баха до сучасних авторів, 
включаючи 5 концертів для гітари з оркестром.  

Автор оригінальної методики викладання, завдяки якій його учні з 1992 року понад 
80 разів ставали лауреатами міжнародних конкурсів, багато хто з них зараз удосконалює 
свою майстерність у провідних професорів вищих навчальних музичних закладів Європи. 
Його учень Марк Топчій – відомий у всьому світі концертуючий гітарист.  

Музичну діяльність Володимира Доценка високо оцінено всесвітньо відомим 
меценатом герцогом Анталом Естергазі. 
 

Vladimir Dotsenko - famous guitarist, teacher, one of the founders of the modern school 
of classical guitar playing in Ukraine, a member of the presidium of the National All-Ukrainian 
Music Society (Association of Guitarists of Ukraine), professor of Kharkiv National University of 
Arts. I.P. Kotlyarevsky, Honored Artist of Ukraine. Interned at the Higher School of Music in 
Karlsruhe, Germany. 

After graduating from the Academy of Music. Gnesin and assistantship-internship at the 
Academy of Music. Gnesin (class of Prof. AK Frauchi), he in 1989 opened a guitar class at KhNUI. 
IP Kotlyarevsky. 

Volodymyr Dotsenko is a regular participant in international competitions as chairman 
and member of the jury: Kyiv (international guitar competition "GitAs", chairman); Uzhhorod 
(international competition "Silver Bell", chairman); guitar competition-festival "Guitar 
Renaissance"; Ukrainka, Ukraine (International Guitar Competition "Dnieper Constellations", 
Chairman); organizer, artistic director and chairman of the jury of the Open competition of 
young guitarists named after Vitaliy Petrov, Kharkiv; I Open Competition of Performers on 
Classical Guitar in the framework of the XIV International Festival "Music is our common home" 
(under the patronage of the V. Krainev Foundation); Sanok, Poland (International Guitar 
Competition); Szeged, Hungary (International Guitar Competition); Budapest, Hungary 
(International Guitar Competition "Days in Valencia") and many others. He has given more than 



300 concerts in many countries around the world - Germany, Switzerland, Austria, Poland, 
Hungary, Yugoslavia, Ukraine, Turkey, Romania, Moldova and others. Has stock records on the 
Ukrainian State Television and Radio, CD "Barvi") C&P 2003 Interval. 

He gained general popularity in music circles as a performer of music by Leo Brauer and 
Eitor Will-Lobos. Repertoire - ten solo programs from Bach to contemporary authors, including 5 
concerts for guitar and orchestra. 

The author of the original teaching methods, thanks to which his students have won 
international competitions more than 80 times since 1992, many of them are now improving 
their skills with leading professors of higher music education in Europe. His student Mark 
Topchiy is a world-famous concert guitarist. 

Volodymyr Dotsenko's musical activity was highly praised by the world-famous patron 
Duke Antal Esterhazy. 

 


