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Коротка біографія
Дедусенко Ж.В. закінчила ХССМШІ та ХІМ ім. І. П. Котляревського
(1987) за спеціальністю «фортепіано», далі навчалася в асистентурістажуванні на кафедрі спеціального фортепіано НМАУ ім. П. І. Чайковського
(1992). Автор оригінального універсального наукового дослідження
«Виконавська (піаністична) школа як рід культурної традиції», яке мало
успішний захист як кандидатська дисертація в НМАУ ім. П. І. Чайковського
у 2002 р. Протягом майже 20 років ця наукова робота є фундаментом і
методологічною базою для вивчення індивідуальних інструментальних шкіл
різних часів і напрямків, активно використовується в науковому середовищі,
про що свідчить високий індекс цитування (близько 100 одиниць), і
посилання, що стали «класичними» в дослідженнях виконавського
музикознавства. Наукові та методичні розробки Дедусенко Ж. В. є цінним
підґрунтям у передачі виконавцям професійного теоретичного і практичного
досвіду, зокрема методики викладання камерного ансамблю.
Педагогічна робота.
Дедусенко Ж. В. викладає дисципліни «Камерний ансамбль» та
«Методика викладання камерного ансамблю». Виховала цілу низку
музикантів-ансамблистів, які блискуче презентують українську професійну
камерно-ансамблеву школу в Україні і світі, плідно працюють у вищих та
середніх закладах музичної освіти. Інструментальні ансамблі під її
керівництвом здобули більш ніж 50 звань лауреатів міжнародних і
національних конкурсів та фестивалів, серед яких відзначимо ансамблеві
конкурси ім. С. Вайнюнаса (м. Вільнюс, Литва), «Ночі в Мадриді» (м.
Мадрид, Іспанія), ім. К. Нечіпоглу (м. Стамбул, Туреччина), ім. М. Юдіної

(м. Санкт-Петербург, Росія), ім. А. Караманова
ім. Д. Бортнянського (м. Київ, Україна).
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Творчі досягнення.
Дедусенко Ж. В. ‒ художній керівник багатьох концертних програм і
проектів, які регулярно презентуються на міжнародних фестивалях
«Харківські ассамблеї», «Музика – наш спільний дім» (м. Харків), «Акорди
Хортиці» (м. Запоріжжя), «Ночі в Мадриді» (Іспанія). Вона неодноразово
запрошувалась до роботи в журі міжнародних конкурсів і фестивалів.
Плідна робота Дедусенко Ж. В. неодноразово відзначалася почесними
Грамотами і Подяками: «За високу професійну майстерність і підготовку
лауреатів», «За високу професійну роботу у складі журі» а також грамотою
ХОДА «За вагомий внесок у розвиток культурно-мистецької спадщини
України, високу професійну майстерність та з нагоди 100-річчя від дня
заснування ХНУМ ім. І. П. Котляревського».
Концерт камерної музики класу Ж. Дедусенко, ХНУМ 1.10.17
https://www.youtube.com/watch?v=at81DQVGTLc&ab_channel=%D0%A5%D0%9D%D0%A
3%D0%9C%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%86.%D0%9F.%D0%9A%D
0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
%D0%BE%D0%B3%D0%BE

Концерт камерної музики Л.Бетховена.Творчий керівник Ж. Дедусенко.
ХНУМ 15.10.2020
https://www.youtube.com/watch?v=hohFMOEellw&t=2959s&ab_channel=KharkivAssemblies

