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концертмейстерської майстерності ХНУМ 
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член Національної спілки музичних діячів,
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  Викладає навчальні курси з дисциплін: 

  Освітній рівень «Бакалавр»:

  «Концертмейстерський клас», «Практикум з імпровізації»

  Освітній рівень «Магістр»:

  «Концертмейстерський клас»

Коротка біографія.  В. Ю. Соляников у 1971 році  закінчив Ізюмську

ДМШ.  В  1975  році  закінчив  ХНУМ  імені  І. Б.  Лятошинського  (клас

викладача  А. П. Гельфанд).  З  1975  по  1980  навчався  в  ХДІМ  імені

І. П. Котляревського (клас професора Р. С. Горовиць). Пройшов навчання в

асистентурі-стажуванні  Київської  консерваторії  в  1984–1987  роках

(керівники професор Є. А. Ржанов та професор І. Н. Рябов).  Від  1981 року

викладач, з 1996 доцент кафедри концертмейстерської майстерності ХНУМ

імені  І. П. Котляревського.  З  2004  року  працював  в  Харківській  обласній

філармонії,  а  від 2009 року був художнім керівником концертного відділу

філармонії. Клас В. Ю. Соляникова закінчили понад 200 випускників, серед

них – лауреати та дипломанти міжнародних та національних конкурсів: О.

Вороніна, Л. Тюкова, А. Свириденко, В. Лосєв.

В. Ю. Соляников  веде  активну  виконавську  та  громадсько-

просвітницьку роботу.  У 1981–1985 роках –  піаніст  та  музичний керівник

творчих гастрольних колективів Укрконцерту. Гастролював також як піаніст

і  художній  керівник  із  ХНАТОБ імені  М. Лисенка  в  Німеччині,  Голандії,

Швейцарії,  а  у  складі  камерних  ансамблів  –  Іспанії,  Португалії.  Є



послідовним  пропагандистом  української  музики.  Має  фондові  записи  на

радіо, телебаченні, записи компактдисків. У 1992 році, разом із професором

Г. А. Абаджяном, заснував Фонд юних обдарувань м. Харкова та перший в

Україні  професійний  Молодіжний  академічний  симфонічний  оркестр

«Слобожанський».  Працюючи у  Харківській  обласній  філармонії  здійснив

цикл  абонементів,  узяв  участь  у  понад  200  концертних  програмах.

Неодноразово був членом та головою журі міжнародних та всеукраїнських

музичних  конкурсів(  Україна,  Ізраїль).  Автор  низки  науково-методичних

робіт. В. Ю. Соляников паралельно з виконавством та педагогічною роботою

займається  також  композиторською  діяльністю.  Твори  В. Ю. Соляникова

виконуються різними професійними виконавцями та колективами, звучать на

каналах  радіо  та  телебачення.  На  сцені  філармонії  відбулися  понад  200

постановок музичних спектаклів та численні виконання вокально-камерних,

фортепіанних, органних та інструментальних композицій музиканта. Видані

збірки:  «Сліди  на  піску»,  «Українські  рапсодії  4,  5»,  «Камерно-вокальні

твори на вірші Т. Г. Шевченка», « Настрої», «У джазових тонах та сучасних

ритмах»,  «33  маленькі  музичні  картини  для  інструменту  соло  та  ф-но».

Авторські концерти відбувалися в ХНУМ імені І. П. Котляревського,  ХМУ

імені Б. М. Лятошинського, Харківській обласній філармонії та мистецьких

закладах м. Харкова та області. В 2021–2022 роках провів майстер-класи на

курсах  Харківського  ОНМЦПК  та  Буковінського  центру  культури  і

мистецтва.  Приймав  участь  у  концертах  з  Єрусалимським  фестивальним

оркестром в Єрусалимі, Латруні, Бен-Гурвін.  

У  2022  році  композитор,  піаніст,  В. Соляников  нагороджений

міжнародною премією «Культурна дипломатія»


