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ЮШКЕВИЧ Сергій Юрійович, 

 

Заслужений артист України (2007), доцент (2011), професор кафедри 

спеціального фортепіано ХНУМ. 

 

Коротка біографія 

 

Народився у 1953 р. у Харкові. 

Закінчив Московську консерваторію у 1976 р. та асистентуру-стажування 

при Московської консерваторії у 1984 р. 

У ХНУМ працюю з 1976 р. 
Вчене звання доцента отримав у 2011 році.  

 

Педагогічна робота 

 

Викладає курси спеціального фортепіано на кафедрі спеціального 

фортепіано з 1976 року. Має біля 100 випускників, двох асистентів стажистів.  

Також вів курс «Сучасне фортепіанне виконавство» (2005-2008). 
 

Наукові досягнення 

 
Монографічне есе «Сева» у монографії «В.В.Топілін» (видання ХНУМ, 2017 рік, 

монографія доступна на сайті ХДУМ).  

УДК 780.616.432.071.2(477.54-25)) 

ББК 85.315.42-73(4УКР)-8 

П 32 

ISBN 978-966-97844-0-7 

Видавництво «Естет-прінт» 

 

Есе «У Шопена» у збірці фестивалю «Рахманінов та сучасна українська культура» 

(видання «Благодійного фонду на честь сім’ї Алчевських», 2017 рік). 

УДК 17.023.36 

Р 64 

ISBN 978-966-372-672-4 
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ТОВ «Майдан» 

 

Стаття «Прошлого светлый лик» у монографії «Мстислав Анатольевич Смирнов» 

(видання Московської консерваторії, 2020 рік). 

ББК 85.315.42-73(2=411.2)6-8я43 

УДК 78.071.2(082) 

С 506 

ISBN 978-5-89598-394-2 

Научно-издательский центр «Московская консерватория» 

 

Стаття «Великі очі жаху» у збірці «Пошуки взаємодії сучасної педагогіки, мистецтва 

та освіти». Випуск 6 (видання Міністерства мистецтв та культури України, Харків, 2001 

рік). 

ББК 85.31 

П 78 

ISBN 5-88594-028-2 

966-7820-47-5 

Видавництво «Каравелла» 

 

Стаття «Фортепіанні транскрипції С.В.Рахманінова: їх значення у формуванні 

особистості піаніста-виконавця» у збірці «Пошуки взаємодії сучасної педагогіки, 

мистецтва та освіти». Випуск 2 (видання Міжнародної кадрової академії Міністерства 

освіти України, Київ, 1997 рік). 

ISBN 966-7185-07-6 

КДАУ 

 

Участь у конференції «Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії», 

Одеса, 2021 рік (тези надруковані у збірці конференції, квітень 2021 рік).  

УДК 78:372.87(063) 

М 89 

ISBN 978-966-992-518-3 

Видавничій дім «Гельветика» 2021 

 

Творчі досягнення 

 

Заслужений артист України (2007) 

Лауреат міжнародного конкурсу піаністів у Брюсселі, 1975 рік. 
 

На Ютубі: 

 
Щедрик (обробка за М. Леонтовичем) 

https://www.youtube.com/watch?v=sJUsXbd7lec 

Рахманінов Віолончельна соната 24.03.2004:  

https://www.youtube.com/watch?v=KP1A06N5nkY 

Сольний концерт 06.06.2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=0nIN2Y0UkaY&t=8s&fbclid=IwAR1hyXAz093e2t-

iL97Lr5dR6U7YUVbpITyMHJu5oSJ04JftJ2QjKmJncSE 

Перший власний канал: 

https://www.youtube.com/channel/UCfHoqo148BP54vyOpqhdRig 

Другий власний канал: 

https://www.youtube.com/channel/UCONRsIxCCk4lQmc6OcIw5vw 

https://www.youtube.com/watch?v=sJUsXbd7lec
https://www.youtube.com/watch?v=KP1A06N5nkY
https://www.youtube.com/watch?v=0nIN2Y0UkaY&t=8s&fbclid=IwAR1hyXAz093e2t-iL97Lr5dR6U7YUVbpITyMHJu5oSJ04JftJ2QjKmJncSE
https://www.youtube.com/watch?v=0nIN2Y0UkaY&t=8s&fbclid=IwAR1hyXAz093e2t-iL97Lr5dR6U7YUVbpITyMHJu5oSJ04JftJ2QjKmJncSE
https://www.youtube.com/channel/UCfHoqo148BP54vyOpqhdRig
https://www.youtube.com/channel/UCONRsIxCCk4lQmc6OcIw5vw
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На сайті «Classic-online»:  

 
«Маленька українська сюїта» (Чотири обробки українських народних пісень):  

https://classic-online.ru/ru/performer/33927?composer_sort=33926&prod_sort=143646 

 

Автор оригінальних фортепіанних транскрипцій: 

 
«Badinerie» (збірник містить 16 транскрипцій, видання «Suoni e colori», Франція, 

1999) 

 

«Прелюдія, фуга та варіація» С.Франка (видавництво САГА, Харків, Україна, 2014) 

 

«Сім транскрипцій» (видавництво «Естет-прінт», Харків, Україна , 2019) 

УДК 785.7 

Ю 96  

ISМN 979-0-9007165-0-7 

Видавництво «Естет-прінт» 

 

Компакт-диск 

 
CD з записом усіх транскрицій збірника «Badinerie» (видання «Suoni e colori», 

Франція, 1998). 

https://classic-online.ru/ru/performer/33927?composer_sort=33926&prod_sort=143646

