
Український гітарист Ігор Кордюк народився у 1992 році. Навчатися на гітарі 
почав у десятирічному віці.  Музичні здібності проявилися досить швидко. 

Всього за кілька років навчання в музичній школі Ігор став лауреатом 
обласних конкурсів з класичної гітари та музичної літератури. 

 У 2015 році закінчив Київський національний педагогічний університет імені 
Драгоманова та Харківський національний університет мистецтв імені 
Котляревського (клас класичної гітари проф. Костянтина Чеченя та проф. 
Володимира Доценка);  отримав ступінь магістра та спеціаліста з музичного 
мистецтва. 

Того ж року Ігор отримав стипендію від фонду DAAD і зміг продовжити освіту 
в Мюнхенському університеті музики та виконавського мистецтва по класу 
класичної гітари професора Франца Галаса. 

Під час навчання відвідував майстер-класи великих виконавців сучасності, 
таких як Хуберт Кеппель, Тільман Хоппсток (Німеччина), Рафаель Агірре, Хав'єр 
Конде (Іспанія), Крістіан Саджезе, Мауріціо Грандінетті (Італія), Марко Томайо  
(Куба), Єванджеліна Масккарді (Аргентина) і Альваро П’єррі (Уругвай). 

У 2018 році Ігор закінчив Мюнхенський університет музики та виконавського 
мистецтва.  Його магістерським проектом був компакт-диск під назвою «La Chitarra di 
Verdi. Opera Review», який доступний на найпопулярніших музичних платформах, 
включаючи Spotify, Amazon Music, Deezer, Google play Music тощо. 

Ігор Кордюк є лауреатом багатьох престижних міжнародних гітарних 
конкурсів у Німеччині, Італії, Іспанії, Нідерландах, Україні. Наразі концертує як 
сольно, так і разом з італійським оперним співаком Данієлем Ді Прінціо. 
 

The Ukrainian classical guitarist Ihor Kordiuk was born in 1992. He began studying 
guitar at the age of ten. Musical abilities manifested from his very first guitar lessons. 
In just a few years of study at the music school, Ihor became a laureate of regional 
competitions in classical guitar and music literature. 

In 2015 he graduated from the National Pedagogical Dragomanov University in Kiev 
and the Kharkiv National Kotlyarevski University of the Arts (the class of classical Guitar Prof. 
Konstantin Chechenya and Prof. Vladimir Dotsenko);  he was awarded a Master's degree 
and a music art specialist degree. 

In the same year Ihor won a scholarship from the DAAD Fund and was able to 
continue his education at the University of Music and Performing Arts Munich in the class of 
classical guitar Prof. Franz Halàsz. 
During his studies, he had the privilege to attend master classes of great performers of our 
time, such as Hubert Käppel, Tilman Hoppstock (Germany), Rafael Aguirre, Javier Conde 
(Spain), Christian Saggese, Maurizio Grandinetti (Italy), Marco Tomayo (Cuba), Evangelina 
Mascardi (Argentina) and Alvaro Pierri (Uruguay). 

In 2018 Ihor graduated from the University of Music and Performing Arts Munich. His 
master's Project was a CD called “La Chitarra di Verdi. Opera Review”, wich is available on 
the most popular music platforms, including Spotify, Amazon Music, Deezer, Google play 
Music, etc.  

Mr. Kordiuk is the laureate of several prestigious international guitar competitions in 
Germany, Italy, Spain, the Netherlands, Ukraine. 
He is currently performing both solo and with Italian opera singer Daniel Di Prinzio. 


