


Сокач Маріанна Ернестівна 

 
 

Сокач Маріанна Ернестівна – заслужений працівник культури України,  
викладач-методист, голова циклової комісії «Фортепіано» Ужгородського 
музичного фахового коледжу імені Д.Є.Задора. Закінчила Ужгородське 
музичне училище (клас старшого викладача Валковської М.С.) та Львівську 
державну консерваторію імені М.В.Лисенка (клас професора Кушніра М.О.). 
З 1987 р. працює в музичному коледжі. 

За роки роботи в коледжі випустила цілу плеяду піаністів, котрі 
продовжили навчання у вищих навчальних закладах України та за її межами: 

Національна музична академія України імені П.І.Чайковського; Львівська 
Національна музична академія імені М.В.Лисенка; Донецька державна 
музична академія імені С.С.Прокоф’єва; Брюсельська королівська музична 
академія (Бельгія); Музична академія ім.Ф.Ліста м.Будапешт (Угорщина); 
Вища школа виконавських мистецтв в Братиславі (Словаччина); Празька 
консерваторія (Чехія); Королівська музична консерваторія Мадриду 
(Іспанія). 

Серед кращих випускників класу: Соланський С. – доктор 
мистецтвознавства, старший викладач Львівської національної музичної 
академії імені М.В.Лисенка. Студенти класу є лауреатами найпрестижніших 

Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. Зокрема: Всеукраїнський 
конкурс молодих піаністів в рамках проведення фестивалю «Нейгаузівські 
музичні зустрічі» (м.Кропивницький), Міжнародний конкурс піаністів імені 
Василя Барвінського (м.Дрогобич), Міжнародний фестиваль майстрів 
мистецтв та конкурсу юних піаністів  імені Святослава Ріхтера (м.Житомир), 
Всеукраїнський конкурс піаністів імені О.Криштальського (м. Львів), 
Міжнародний конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва (м.Харків), 
Відкритий конкурс піаністів ім.Дезидерія Задора (Ужгород), Міжнародний 



конкурс молодих піаністів «Feurich-Virtuoz» (м.Львів), Міжнародний конкурс 
«Mersi Maestro» (м.Брюсель, Бельгія); Міжнародний конкурс піаністів 
«Лазурний берег» (м. Ніцца, Франція),  Міжнародний конкурс піаністів міста 
Брест (Франція), Міжнародний конкур піаністів Ґані (м.Париж, Франція); 
Міжнародний конкурс молодих талантів «Nouvelles etoiles» (Париж, 
Франція), Всеукраїнський конкурс молодих піаністів пам’яті Серафими 
Могилевської (м. Одеса). 

 Маріанною Ернестівною написано статті, які висвітлені в науковому 
виданні «Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення». 

 Сокач М.Е. неодноразово запрошували бути членом журі 
Міжнародного музичного конкурсу «Срібний Дзвін», Міжнародного 
фестивалю-конкурсу мистецтв «Закарпатський едельвейс», Відкритого 
конкурсу піаністів імені Д.Є.Задора, Конкурсу фортепіанних ансамблів 

«Зачаровані музикою» (Угорщина), обласного конкурсу індивідуальних 
виконавців учнів ШЕВ. Маріанна Сокач – одна з ініціаторів започаткування  
міжнародного конкурсу юних піаністів імені М.С.Валковської та   премії 
імені М.С.Валковської, що вручається кращим юним піаністам і викладачам 
мистецьких шкіл.  

Педагогічну діяльність активно поєднує з виконавською. Упродовж 
багатьох років виступає як солістка та концертмейстер з різними відомими 
виконавцями-інструменталістами, вокалістами. Серед них: камерний хор 
«Саntus» (художній керівник та диригент народний артист України Еміл 
Сокач), заслужена артистка України Світлана Глеба, Анар Мірзоєв, 
Святослава Семчук, Павло Готвоні, Микола Янев, Оксана Шолох. 

Неодноразово виступала в дуеті із народним артистом України Йожефом 
Ермінєм та  симфонічним оркестром Закарпатської філармонії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журкі Тетяна Юріївна 

 

Журкі Тетяна Юріївна – старший викладач Ужгородського музичного 
фахового коледжу імені Д.Є.Задора. Закінчила Ужгородське музичне 
училище (клас старшого викладача Валковської М.С.) та Львівську державну 
консерваторію імені М.В.Лисенка (клас професора Крих Л.Ю.). З 1970 р. 
працює в музичному коледжі. З 1979 по 1983 рр. та з 2001 по 2009 рр.  
очолювала циклову комісію «Фортепіано». З 1983 по 2001рр. – заступник 
директора з навчальної роботи музичного училища.  

Кращі випускники класу продовжили навчання у вищих  навчальних 
закладах України та за її межами. А саме: Львівська Національна музична 
академія імені М.В.Лисенка; Ужгородський заочний факультет Донецької 
державної музичної академії імені С.С.Прокоф’єва; Мукачівський державний 
університет; Ужгородський філіал Київського національного університету 
культури і мистецтва; Музична академія ім.Ф.Ліста м.Будапешт (Угорщина); 
Дебреценський університет, факультет музичного мистецтва (Угорщина). 
Протягом багатьох років своєї викладацької роботи випустила чимало 
студентів, серед яких – теперішні викладачі фортепіано та концертмейстери 
навчальних закладів як на Україні, так і за кордоном. А саме: Пал М. – 

викладач циклової комісії «Фортепіано» Ужгородського музичного фахового 
коледжу імені Д.Є.Задора; Філіп І. та Горячко І. – викладачі циклової комісії 
«Загальне фортепіано» Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є.Задора; 
Цьомко Г. – концертмейстер кафедри сольного співу Львівської 
Національної музичної академії імені М.В.Лисенка; Абдуліна Н. – доцент 
кафедри музичної педагогіки Уманського університету; Буркало Б. – 

викладач кафедри педагогіки музичної освіти і музично-теоретичних 



дисциплін Мукачівського державного університету; Бенца Ю. – викладач 
Мукачівського педагогічного коледжу; Тестер Н. – завідуюча відділом 
музичної освіти «Академії хореографії» в м.Будапешт (Угорщина); 
Трофимович К. – професор консерваторії, концертмейстер Оперного театру в 
М.Кошице (Словаччина).  

За сумлінну роботу неодноразово  нагороджувалась грамотами  
Закарпатської обласної державної адміністрації, Закарпатської обласної ради та 
управління культури Закарпатської ОДА. Нагороджена нагрудним знаком «За 
відмінні успіхи в середній спеціальній освіті» та присвоєно почесне звання 

«Відмінник освіти України». 
 

Теличко Тетяна Юріївна 

 
Теличко Тетяна Юріївна – заслужений працівник культури України, 

старший викладач, викладач-методист Ужгородського музичного фахового 
коледжу імені Д.Є.Задора. Закінчила Дніпропетровське музичне училище 

(клас Євсєвської Л.І.) та Київську державну консерваторію імені 
П.І.Чайковського (клас професора Вітте Н.М.). З 1986 року працює в 
музичному коледжі. Довгий час викладала в Мукачівському державному 
університеті та філіалі Донецької державної музичної академії ім. 
С.С.Прокоф'єва. 

Випускники класу продовжили навчання у вищих навчальних закладах 
України та за її межами: Національна музична академія України імені 
П.І.Чайковського; Львівська національна музична академія імені 
М.В.Лисенка; Донецька державна музична академія імені С.С.Прокоф’єва; 

Ужгородський заочний факультет Донецької державної музичної академії 



імені С.С.Прокоф’єва; Вища школа виконавських мистецтв в Братиславі 
(Словаччина); Мукачівський державний університет; Ужгородський філіал 
Київського національного університету культури і мистецтва. Серед кращих 
випускників класу: Микуланинець Л. – кандидат мистецтвознавства, доцент 
Мукачівського державного університету. Студенти класу є лауреатами 

Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. Тетяну Юріївну запрошують до 
участі в роботі журі різноманітних мистецьких конкурсів. А саме: 
Міжнародний конкурс мистецтв «Закарпатський едельвейс» (Ужгород), 
Всеукраїнський конкурс юних піаністів імені М.Обермана (м.Дніпро), 
Міжрегіональний конкурс юних піаністів-виконавців (м.Запоріжжя), 
Відкритий міський конкурс юних піаністів «Золотий дощик» (м.Мукачево). 

Автор методичних доповідей, зокрема, методичного посібника 
«Музична символіка та філософсько-релігійний зміст музики Й. С. Баха на 
прикладі ДТК і 2-голосних інвенцій»,  «Деякі причини виникнення і методи 
лікування професійних захворювань рук музикантів», «Фортепіанні твори 
сучасних українських композиторів для дітей та юнацтва», «Основні риси 
педагога-музиканта».  

Концертна діяльність піаністки досить широка: це і виступи в п’яти 
мистецьких звітах Закарпаття в Києві та Дніпрі,  міжнародних фестивалях 
«Київ Музік Фест», «Музичні прем’єри сезону», «Музичне сузір’я 
Закарпаття», «Срібний дзвін», «Музичні салони Банської Бистриці», 
«Фестиваль трьох кордонів», цикл концертів «Шедеври світової класики в 
замках Закарпаття» (загальною кількістю більше 40), тематичних концертах 
присвячених 200-річчю В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, 70-річчя М. Скорика, 65- 

та 75-річчя Є.Станковича, концертах пам’яті А. Рощиної, Н. Вітте в залі 
Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського в Києві, 
святкових ювілейних концертів Ужгородського музичного фахового коледжу 
імені Д.Є. Задора, Закарпатського осередку НСКУ у Львівській і 
Закарпатській філармоніях, виступ в Національній філармонії України 6 
квітня 2011 року з прем’єрним виконанням «Шотландської балади» Б. 
Бріттена для 2 фортепіано та симфонічного оркестру (з академічним 
заслуженим симфонічним оркестром Національної Радіокомпанії України під 
диригуванням Заслуженого діяча мистецтв України Володимира Шейко. 
Виступ транслювався по всеукраїнському телеканалу «Культура»), ювілеях 
Ужгородського національного університету, щорічні виступи на звітних 
концертах викладачів, виступи на  обласному телебаченні. 

Неодноразово виступала в творчій співдружності з народним артистом 
України, лауреатом Шевченківської премії Валерієм Буймістром, 
швейцарським кларнетистом і диригентом Віталієм Возняком, бельгійським 



кларнетистом Хедвігом Швімбергом, заслуженими артистами України 
Оксаною Хархаліс-Ільницькою, Ференцом Томичем та Світланою Глебою, 

заслуженим діячем мистецтв України Віктором Теличко, заслуженим 
працівником культури України Надією Підгородською. 

Теличко Т.Ю. – лауреат обласної премії  імені Д. Задора, член  
Національної Всеукраїнської музичної спілки, Творчої спілки «Асоціація 
діячів естрадного мистецтва України».  

За сумлінну роботу неодноразово нагороджувалась  Почесними 
грамотами Міністерства культури України, департаменту культури 
Закарпатської ОДА, Ужгородської міської ради. 

 

Шутко Наталія Юріївна 

 
Шутко Наталія Юріївна – заслужений працівник культури України, 

старший викладач Ужгородського музичного фахового коледжу імені 
Д.Є.Задора. Закінчила Ужгородське музичне училище (клас викладачів 
Ротенштайн А.Л. та Валковської М.С.) та Львівську державну консерваторію 
імені М.В.Лисенка (клас доцента Попіль О.А.). З 1992 р. працює в музичному 
коледжі. 

Довгий час працювала в Закарпатській обласній філармонії як 
концертмейстер та артистка камерного оркестру. Виступала з різними 
концертами у всіх областях України та за кордоном: Угорщині, Словаччині, 
Румунії, Польщі.  

Брала участь в концерті-звіті Закарпаття в м. Києві у 2000 році. Кращі 
випускники класу продовжили навчання у вищих навчальних закладах 

України та за її межами: Національна музична академія України імені  
П.І.Чайковського; Львівська Національна музична академія імені 



М.В.Лисенка; Ужгородський заочний факультет Донецької державної 
музичної академії імені С.С.Прокоф’єва; Вища школа виконавських мистецтв 
в Братиславі (Словаччина); Прикарпатський університет імені В.Стефаника; 
Мукачівський державний університет; Ужгородський філіал Київського 
національного університету культури і мистецтва.  

Студенти її класу приймають участь в різноманітних Міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсах та фестивалях, де отримують звання лауреатів. 

Поряд з педагогічною діяльністю, Шутко Н.Ю. виступає в якості 
концертмейстера із студентами на Міжнародних та Всеукраїнських 
конкурсах. Відмічена грамотами кращого концертмейстера на конкурсах:  
«Срібний дзвін» (м.Ужгород), «Класичний меридіан» (м.Київ), «Бурштинові 
нотки» (м.Рівне), конкурсі альтистів та віолончелістів (м.Львів) та ін.  

Шутко Н.Ю. бере активну участь в роботі обласного методичного 
об’єднання, проводить методичні семінари для викладачів мистецьких шкіл 
області. Систематично проводить заняття на обласних курсах підвищення 
кваліфікації викладачів мистецьких навчальних закладів. Є постійним 
членом журі обласного конкурсу індивідуальних виконавців гри на 
фортепіано учнів мистецьких шкіл. 

З 2002 р. по 2016 р. проводила організаційну та методичну роботу, як 
керівник практики на відділі «Фортепіано».  

 

 

Фалендюк Людмила Євдокимівна 

 
 Фалендюк Людмила Євдокимівна – старший викладач 
Ужгородського музичного фахового коледжу імені Д.Є.Задора. Закінчила 
Ужгородське музичне училище (клас викладачів Кобулея О.Д. та Єнсен 
Г.П.) та Львівську державну консерваторію імені М.В.Лисенка (клас 
професора Донченко К.С.). З 1974 р. працює в музичному коледжі.  



Кращі випускники продовжили своє навчання у вищих навчальних 
закладах України: Львівська Національна музична академія імені 
М.В.Лисенка; Ужгородський заочний факультет Донецької державної 
музичної академії імені С.С.Прокоф'єва; Мукачівський державний 
університет; Ужгородський філіал Київського національного університету 
культури і мистецтва. 

 

Туряниця Олена Василівна 

 
Туряниця Олена Василівна – старший викладач Ужгородського 

музичного фахового коледжу імені Д.Є.Задора. Закінчила Ужгородське 
музичне училище (клас старшого викладача Валковської М.С.) та Львівську 
державну консерваторію імені М.В.Лисенка (клас професора 
Криштальського О.Р.). З 1992 р. працює в музичному коледжі. 

Кращі випускники класу продовжили навчання у вищих  навчальних 
закладах України та за її межами: Національна музична академія України 
імені П.І.Чайковського; Львівська Національна музична академія імені 
М.В.Лисенка; Одеська Національна музична академія ім. А.Нєжданової; 
заочний факультет Донецької державної музичної академії імені 
С.С.Прокоф’єва; Мукачівський державний університет; Вища школа 
виконавських мистецтв в Братиславі (Словаччина). 

Студенти класу є постійними учасниками Міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсів, де отримують звання лауреатів. За підготовку 
учасника УІ Міжнародного конкурсу молодих піаністів ім. А.Караманова 
(м.Симферопіль) нагороджена дипломом. Систематично виступає та бере 
участь в різноманітних конкурсах зі студентським хором коледжу, як 
концертмейстер, за що нагороджена дипломами та подяками. 



Туряниця О.В. бере активну участь в роботі обласного методичного 
об’єднання, проводить методичні семінари для викладачів мистецьких шкіл 
області. Систематично проводить заняття на обласних курсах підвищення 
кваліфікації викладачів мистецьких навчальних закладів. Є постійним 
членом журі обласного конкурсу індивідуальних виконавців гри на 
фортепіано учнів мистецьких шкіл. Написано ряд статей, які висвітлені в 
науковому виданні «Професійна музична культура Закарпаття: етапи 
становлення». 

За сумлінну багаторічну працю нагороджена грамотами управління 
культури Закарпатської ОДА, Ужгородської міської ради. 

 

Сігеті Ольга Вікторівна 

 
Сігеті Ольга Вікторівна – викладач Ужгородського музичного 

фахового коледжу імені Д.Є.Задора. Закінчила Ужгородське музичне  
училище (клас старшого викладача Єнсен Г.П.) та Львівську державну 
консерваторію ім. М.В.Лисенка (клас професора Кушніра М.О.). У 1986 р. 
розпочала свою трудову діяльність в музичному училищі на відділі «Загальне 
фортепіано», яку очолювала з 2003 по 2005 р.. З 2005 р. викладач циклової 
комісії «Фортепіано». 

Кращі випускники класу продовжили навчання у вищих навчальних 
закладах України та за її межами: Львівська Національна музична академія 
імені М.В.Лисенка; Дебреценський університет, факультет музичного 
мистецтва (Угорщина); Мукачівський державний університет; Ужгородський 
філіал Київського національного університету культури і мистецтва. 
Студенти класу беруть участь в різноманітних конкурсах, де отримують 

звання лауреатів.  

Учасниця щорічних звітних концертів викладачів музичного коледжу.  
Досвідчений, професійний концертмейстер. Отримала диплом кращого 



концертмейстера на Всеукраїнському відкритому конкурсі молодих 
виконавців (ансамблів) на духових та ударних інструментах ім. В'ячеслава 
Старченка (м. Рівне). 

Ольга Вікторівна бере активну участь в роботі обласного методичного 
об’єднання, проводить методичні семінари для викладачів мистецьких шкіл 
області та систематично проводить заняття на обласних курсах підвищення 
кваліфікації викладачів мистецьких навчальних закладів. Є постійним 
членом журі обласного конкурсу індивідуальних виконавців гри на 
фортепіано учнів мистецьких шкіл. 

За сумлінну багаторічну працю нагороджена грамотами Міністерства 
культури України та управління культури Закарпатської ОДА. 

 

Касо Ганна Йосипівна 

 
Касо Ганна Йосипівна – викладач-методист Ужгородського музичного 

фахового коледжу імені Д.Є.Задора.  Закінчила Ужгородське музичне 
училище (клас старшого викладача Майданик С.Г.) та Львівську державну 
консерваторію імені М.В.Лисенка (клас старшого викладача Бонь Ю.Ф.). З 
1994 р. працює в музичному коледжі. З 2001р. по 2008 р. працювала на 
посаді заступника директора з виробничої практики. 

Кращі випускники класу продовжили навчання у вищих навчальних 
закладах України: Львівська Національна музична академія імені 
М.В.Лисенка; Дебреценський університет, факультет музичного мистецтва 
(Угорщина); музичний інститут в м. Пейч (Угорщина); Академія 
виконавських мистецтв імені  Яначка, кафедра музичного факультету в м. 
Брно (Чехія); Регіональна консерваторія Версальського Гранд Парку 

(Франція); Ужгородський заочний факультет Донецької державної музичної 
академії імені С.С.Прокоф’єва; Національний педагогічний університет імені 



М.П. Драгоманова, музичний факультет; Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені І.Франка; Мукачівський державний 
університет; Ужгородський філіал Київського національного університету 
культури і мистецтва.  

Студенти класу є учасниками Міжнародних та Всеукраїнських 
конкурсів, де отримують звання лауреатів.  

Організовує виїзні концерти в школи естетичного виховання області зі 
студентами класу та пропагує класичне музичне мистецтво. 

Бере активну участь в роботі обласного методичного об’єднання, 
проводить методичні семінари для викладачів мистецьких шкіл області. 
Систематично проводить заняття на обласних курсах підвищення 
кваліфікації викладачів мистецьких навчальних закладів. Є постійним 
членом журі обласного конкурсу індивідуальних виконавців гри на 
фортепіано учнів мистецьких шкіл. 

Бере участь у звітних концертах викладачів коледжу. 
Крім викладацької роботи також займається публіцистичною 

діяльністю. В художньо-публіцистичному виданні «Учитель зі світлим ім’ям 
Надія» надрукована стаття «Вона жила у любові». 

Касо Г.Й. – голова Закарпатської Асоціації дітей та молоді – лауреатів 
національних та міжнародних конкурсів; директор Міжнародного конкурсу 
піаністів А.Затіна (2001,2003,2006) . 

За сумлінну багаторічну працю нагороджена грамотами Закарпатської 
ОДА та Закарпатської обласної ради, управління культури Закарпатської 
ОДА та нагрудним значком Міжнародної ради Віжи-3000. 
 

Лоскоріх Марія Юріївна 

 

Лоскоріх Марія Юріївна – викладач-методист Ужгородського музичного 
фахового коледжу імені Д.Є.Задора. Закінчила Ужгородське музичне 
училище (клас викладача Боднар В.В.) та Львівську державну консерваторію 



імені М.В.Лисенка  (клас професора Крушельницької М.Т.). З 1990 р. працює 
в музичному коледжі.  

Кращі випускники  класу продовжили навчання у вищих навчальних 
закладах України та за її межами: Львівська Національна музична академія 

імені М.В.Лисенка; заочний факультет Донецької державної музичної 
академії імені С.С.Прокоф’єва; Прикарпатський університет імені 
В.Стефаника; Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка; Мукачівський державний університет, Вища школа виконавських 
мистецтв в Братиславі (Словаччина).  

Студенти класу є учасниками Міжнародних та Всеукраїнських 
конкурсів, де отримують звання лауреатів. 

Бере активну участь в роботі обласного методичного об’єднання, 
проводить методичні семінари для викладачів мистецьких шкіл області. 
Систематично проводить заняття на обласних курсах підвищення 
кваліфікації викладачів мистецьких навчальних закладів. Є постійним 
членом журі обласного конкурсу індивідуальних виконавців гри на 
фортепіано учнів мистецьких шкіл. Активно приймає участь у звітних 
концертах викладачів та виступає в якості концертмейстера з провідними 
солістами: народною артисткою України Марією Зубанич, заслуженими 
артистами України Оксаною Хархаліс-Ільницькою та Ференцем Томичем, 

солісткою Мінської опери А.Губа. 

Займається методичною роботою, викладачем надруковано навчально-

методичні посібники: «Проблеми  інтерпретації  фортепіанних партій на  
прикладі  вокальних  творів  Дезидерія  Задора.», «Вокальні  твори   
Дезидерія  Задора  на вірші  Любові  Забашти.»; статті, які висвітлені в 
науковому виданні «Професійна музична культура Закарпаття: етапи 
становлення». 

Нагороджена грамотою управління культури Закарпатської ОДА. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пал Мирослава Володимирівна 

 
Пал Мирослава Володимирівна – викладач-методист Ужгородського 

музичного фахового коледжу імені Д.Є.Задора.  Закінчила Ужгородське 
музичне училище (клас старшого викладача Журкі Т.Ю.) та Львівську 
державну консерваторію імені М.В.Лисенка (клас доцента Немири І.Д.). З 
1987 р. працює  в музичному коледжі.  

Кращі випускники  класу продовжили навчання у вищих навчальних 
закладах України: Львівська Національна музична академія імені 
М.В.Лисенка; Прикарпатський університет імені В.Стефаника; Мукачівський 
державний університет; Ужгородський філіал Київського національного 
університету культури і мистецтва. 

Активно приймає участь у звітних концертах викладачів та виступає в 
якості концертмейстера з провідними солістами: народним артистом України 
Петром Матієм, заслуженими артистами України Оксаною Хархаліс-

Ільницькою, Владиславом Юрошом та Діаною Гаватою, лауреатом 

Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів Ганною Данканич, як солістка 
виступала з симфонічним оркестром Закарпатської обласної філармонії.  

Бере активну участь в роботі обласного методичного об’єднання, 
проводить методичні семінари для викладачів мистецьких шкіл області. 
Систематично проводить заняття на обласних курсах підвищення 
кваліфікації викладачів мистецьких навчальних закладів. Є постійним 
членом журі обласного конкурсу індивідуальних виконавців гри на 
фортепіано учнів мистецьких шкіл.  Займається методичною роботою: 
випустила навчально-методичний посібник «Нове обличчя сучасного 



концертмейстера» (2009 р.) та «Педалізація – невід’ємна складова 
фортепіанного мистецтва» (2013 р.). Написано статті, які висвітлені в 
науковому виданні «Професійна музична культура Закарпаття: етапи 
становлення».  

Савченко Наталія Вікторівна 

 
Савченко Наталія Вікторівна – викладач Ужгородського музичного 

фахового коледжу імені Д.Є.Задора. Закінчила Ужгородське музичне  
училище (клас викладача Боднар В.П.) та Львівську державну консерваторію 
імені М.В.Лисенка (клас викладачів Блажкевич І.Й., Чуприк Е.О., Чаплін 
Х.Б.). З 2000 року працює в музичному коледжі.  

Бере активну участь в роботі обласного методичного об’єднання, 
проводить методичні семінари для викладачів мистецьких шкіл області. 
Систематично проводить заняття на обласних курсах підвищення 
кваліфікації викладачів мистецьких навчальних закладів. Є постійним 
членом журі обласного конкурсу індивідуальних виконавців гри на 
фортепіано учнів мистецьких шкіл. 

Студенти класу є учасниками Міжнародних та Всеукраїнських 
конкурсів, де отримують звання лауреатів. 

Як концертмейстер, неодноразово брала участь в багатьох 
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, де отримала подяки та дипломи 

кращого концертмейстера. Активно приймає участь у звітних концертах 
викладачів та виступає в якості концертмейстера з провідними солістами: 
народним артистом України Петром Матієм, заслуженим артистом України 
Владиславом Юрошом, лауреатом Міжнародних та Всеукраїнських 



конкурсів Мирославою Швах-Пекар; камерним хором «Саntus» (художній 
керівник та диригент народний артист України Еміл Сокач).  

Лауреат Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Solovіov Art».  
 

Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна 

 
Тетерюк-Кінч Юлія Сергіївна – викладач-методист Ужгородського 

музичного фахового коледжу імені Д.Є.Задора. Закінчила Черкаське музичне 
училище імені С.С.Гулака-Артемовського (клас старшого викладача, 

викладача-методиста Кот Н.І.), Львівську державну музичну академію імені 
М.В.Лисенка (клас професора Криштальського О.Р.) та магістратуру (клас 
професора Блажкевич Г.Й.), аспірантка Мукачівського державного 
університету з 2018 року (наук.кер. доктор педагогічних наук, доцент 
Попович Н.М.). В музичному коледжі працює з 2008 року на посаді 
заступника директора з виробничої практики, з 2014 року – завідувач 
навчально-методичного кабінету та викладач циклової комісії «Фортепіано», 

з 2016 року – керівник практики циклової комісії «Фортепіано». 

Кращі випускники  класу продовжили навчання у вищих навчальних 
закладах України: Львівська Національна музична академія імені 
М.В.Лисенка; Київська академія мистецтв. Студенти класу є учасниками 
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, де отримують звання лауреатів. 
За підготовку учасників конкурсу нагороджена подяками та дипломами. Як 
концертмейстер систематично бере участь на Міжнародних конкурсах та 
фестивалях, де нагороджена дипломами, грамотами та подяками. Як член 
журі брала участь в Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв 
«Закарпатський едельвейс» (м.Ужгород), Міжнародному фестивалі-конкурсі 
«Талановиті діти України» (м.Ужгород), Всеукраїнських фестивалях-



конкурсів мистецтв «Universe of Arts», «Talent of Pearls» та «Soul of Music» 

(м.Одеса), обласних конкурсах індивідуальних виконавців учнів ШЕВ. 
Є учасницею щорічних звітних концертів викладачів коледжу та 

міжнародних фестивалів. Зокрема: «Музичне сузір’я Закарпаття» на 
тематичних концертах присвячені ювілеям Є.Станковича та В.Теличка. 

Неодноразово виступала як солістка з різноманітними колективами 

музичного коледжу та камерним і естрадно-духовим оркестрами 
Закарпатської обласної філармонії. Як концертмейстер виступала разом із 

заслуженою артисткою України Діаною Гаватою, заслуженими працівниками 
культури України Надією Підгородською та Артемом Калиничем, 
лауреатами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів Емерихом та Томасом 
Поповичами. 

Бере активну участь в роботі обласного методичного об’єднання, 
проводить методичні семінари для викладачів мистецьких шкіл області. 
Займається науково-публіцистичною діяльністю. Опубліковано науково-

популярне видання «Педагогічні принципи професора О.Криштальського» 
(2007 р.), методичний посібник «Особливості інтерпретації фортепіанних 
творів А.Кос-Анатольського» (2011 р.) та навчально-методичну розробку 
«Еволюція розвитку українського фортепіанного концерту на прикладі 
творчого доробку львівських композиторів» (2017 р.). Надруковано статті у 
фахових виданнях в Україні та за рубежем. Написано ряд статей, які 
висвітлені у Всеукраїнському науково-популярному виданні «Музика», в 
науковому виданні «Професійна музична культура Закарпаття: етапи 
становлення», науково-методичному журналі «Освіта Закарпаття», історико-

краєзнавчому виданні «Календар «Просвіти»» та в щоквартальному віснику 
«Культурологічні джерела». Як доповідач, приймає участь на Міжвузівських, 
Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.  

Є лауреатом Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, член 
Національної Всеукраїнської музичної спілки.  

Нагороджена почесними грамотами управління освіти Закарпатської 
ОДА, Ужгородської міської ради та Міжнародної Ради Віжи-3000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кудловська Неля Михайлівна 

 
Кудловська Неля Михайлівна – викладач Ужгородського музичного 

фахового коледжу імені Д.Є.Задора. Закінчила Ужгородське музичне 
училище (клас викладачів Кречковської Н. В.,  Кречковського Ю.Л.) та 
Львівську державну консерваторію імені М.В.Лисенка (клас доцента 
П.Т.Юрженка). З 1992 року працює в музичному коледжі. 

Неодноразово виступала з лауреатом Міжнародних та Всеукраїнських 
конкурсів, лауреатом обласної премії імені Д.Є.Задора – оркестром народних 
інструментів музичного училища (керівник Заслужений працівник культури 
України С.Н.Стегней). В 2004 році працювала концертмейстером в 
камерному хорі «Саntus» (художній керівник та диригент народний артист 
України Еміл Сокач). Як концертмейстер брала участь у Всеукраїнському 
конкурсі, де отримала відзнаку (м.Рівне). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данко Мирослава Володимирівна  

 
Данко Мирослава Володимирівна – викладач Ужгородського 

музичного фахового коледжу імені Д.Є.Задора. Закінчила музичне училище 

(клас старшого викладача Сокач М.Е.) та Львівську державну музичну 
академію імені М.В.Лисенка (клас старшого викладача Грамотєєвої Н.В.). З 
2004 року працює в музичному коледжі. 

Як концертмейстер брала участь у багатьох мистецьких конкурсах. 
Учасниця щорічних звітних концертів викладачів музичного коледжу. 

Займається науково-публіцистичною діяльністю. Надруковані статті в 
другому випуску наукового видання «Професійна музична культура 
Закарпаття: етапи становлення» та у щоквартальному віснику 
«Культурологічні джерела». 

 

 


