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Викладає дисципліни: 

Освітній рівень «Бакалавр»: «Фах» (баян, акордеон), «Основи диригування», 

«Диригування», «Оркестрова практика» та «Оркестровий клас» 

(студентський оркестр народних інструментів); 

Освітній рівень «Магістр»: «Диригування», «Оркестровий клас» 

(студентський оркестр народних інструментів). 
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Коротка біографія. Закінчив Харківський державний університет мистецтв 

імені І.П. Котляревського (2010 р.), асистентуру-стажування (2014 р.) 

Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського в 

класі заслуженого діяча мистецтв України, професора О.І. Назаренка та 

аспірантуру (2015 р.) під науковим керівництвом кандидата мистецтвознавства, 

доцента Ю. В. Ніколаєвської. У 2017 році захистив кандидатську дисертацію 

«Естрадно-джазовий напрям баянно-акордеонного мистецтва ХХ – початку ХХІ 

століть: композиторські та виконавські виміри» (науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, доцент Ю.В. Ніколаєвська). З 2015 р. викладач, 2018 р. 

старший викладач, 2022 р. доцент кафедри народних інструментів України 

Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського. 

Наукові досягнення. Автор понад 15 наукових публікацій у вітчизняних та 

іноземних фахових виданнях, учасник міжнародних наукових конференцій. 

Творчі досягнення. Юрій Дяченко поєднує педагогічну, наукову, творчу та 

просвітницьку діяльність. 

За значні творчі досягнення в різні роки отримував іменні стипендії та 

почесні премії: 

 Харківського фонду підтримки молодих дарувань; 

 Харківського міського голови «Обдарованість»; 

mailto:yuriyd_@ukr.net


 Фонду «Ренесанс»; 

 Фонду імені Гната Хоткевича; 

 «Gaude Polonia» міністерства культури Республіки Польща. 

Стажист Варшавського музичного університету імені Ф. Шопена (2011 р., 

творчий керівник – професор Є. Юрек).  

За плідну працю, здобутки в сфері музичного мистецтва та волонтерську 

діяльність нагороджений подяками ректора Харківського національного 

університету мистецтв імені І.П. Котляревського, Харківського міського голови, 

представників духовенства та збройних сил України.  

Стажування: З 15 березня по 23 квітня 2021 р. пройшов підвищення 

кваліфікації у галузі мистецтвознавства, музикознавства, музичної педагогіки 

«Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії» Центру українсько-

європейського наукового співробітництва. 

 

Посилання на YouTube: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=s6inzFmZagY 

2. https://www.youtube.com/watch?v=cbbX-rwRq_c 

3. https://www.youtube.com/watch?v=r_MAXH90cdI 

4. https://www.youtube.com/watch?v=YPmuB_9SYl4 

5. https://www.youtube.com/watch?v=Lb5XcBNv07w 

6. https://www.youtube.com/watch?v=PNMPOBY43Do 
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