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Вітальне слово 
 
 

Ядуха В.С. 
Голова Хмельницької обласної  

державної адміністрації 
 

Шановне товариство! 
Дозвольте від Хмельницької обласної державної адміністрації і від себе особисто привітати вас 

із знаковою подією житті Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії освітян, творчих 
особистостей Хмельниччини з Міжнародною науково-педагогічною конференцією “Ференц Ліст і 
Україна. Ференц Ліст і Поділля. Музично-педагогічний аспект”. 

Ференц Лист був великим композитором, віртуозом піаністом та видатним педагогом. День 
народження композитора – 22 жовтня оголошений ЮНЕСКО Всесвітнім днем Ф.Ліста. У всьому світі 
навколо цієї дати концентруються основні святкові заходи. Форми та жанри урочистостей 
різноманітні: концерти, лекції-концерти, фестивалі, конкурси, семінари, науково-практичні 
конференції. 

Творчість композитора відрізняється новаторством і самобутністю. Крім цього, Ф.Ліст займався 
педагогічною і літературною діяльністю. Він написав книги і брошури про Ф.Шопена, Г.Берліоза, 
Ф.Шуберта, про народну угорську музику. Він випередив свій час як композитор і піаніст, і, нажаль, 
не завжди знаходив розуміння у сучасників. 

Самими відомим його творами стали Угорські рапсодії, в основі яких народні мелодії. 
Висловлюю подяку вам усім за все те, що ви робите в академії, всім науково-педагогічним 

працівникам за пошук, енергію, творчість які вкладаєте в свою роботу. 
 

 
 
 

Дерикот М.В. 
Голова Хмельницької обласної ради 

 
Шановні учасники Міжнародної науково-практичної конференції! 

Дозвольте мені від депутатського корпусу Хмельницької обласної ради привітати вас із 
знаковою подією в житті науково-педагогічних працівників, студентів гуманітарно-педагогічної 
академії, митців Хмельниччини із першою в академії мистецькою Міжнародною науково-
педагогічною конференцією присвяченою святкуванню 200-річчя великого угорського композитора та 
піаніста Ференца Ліста.  

Цей рік оголошений Роком Ференца Ліста. Святкування його ювілею набуло всесвітніх 
масштабів (Москва, Санкт-Петербург, Баку, Астана, Нью-Йорк, Відень, Берлін, Ваймар, Прага. 
Будапешт і т.д.). Україна не стоїть осторонь. Приєдналися до святкування: Київ, Харків, Львів, Одеса, 
Хмельницький. 

Метою проведення урочистостей: є осягнення глибини творчих здобутків Ференца Ліста – 
композитора, піаніста, педагога, диригента, публіциста, громадського діяча, доброчинця – у 
всесвітньому мистецькому просторі, а також у його впливах на вітчизняну мистецьку культуру задля 
її прогресивного розвитку. 

Приємно, що тематикою сьогоднішньої конференції творчий колектив педагогів, педагогів-
музикантів факультету мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії підтримує і 
приєднується до загальносвітових заходів, присвячених ювілею самого відомого у світі музики 
композитора-піаніста, який народився в Угорщині.  

Ференц Ліст деякий час жив в Україні і дав тут багато концертів. Тому я маю надію, що ця 
конференція дасть можливість, під час спілкуванні та дискусії наших науковців, відкрити деякі 
невідомі сторінки життя та творчості геніального угорського віртуоза в Україні та на Поділлі.  

Дозвольте побажати вам міцного здоров’я, творчих успіхів у науковій професійній діяльності 
 
 

 
 
 

 
 


