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Коротка  біографія. З  2008  по  2012  роки  навчався  у

Дніпродзержинському  обласному  музичному  училищі  (клас  викладача

Рудковської Н. Ю.), яке закінчив з відзнакою. З 2012 по 2018 роки навчався в

Харківському  національному  університеті  мистецтв  імені  І.  П.

Котляревського,  в  класі  Народної  артистки України,  професора,  кандидата

мистецтвознавства Вєркіної Т.  Б.  (спеціальне фортепіано) та  Заслуженого

діяча  мистецтв  України,  професора  Нікітської  Є.  С.  (концертмейстерська

майстерність).  Отримав  диплом  магістра  з  відзнакою.  За  роки  навчання
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отримував  звання  лауреата  всеукраїнських  та  міжнародних конкурсів.  Був

постійним  учасником  міжнародного  фестивалю  класичної  музики

«Харківські асамблеї». З 2018 по 2022 роки навчався в аспірантурі ХНУМ

імені І. П. Котляревського (науковий керівник кандидат мистецтвознавства,

доцент  Іванова  І. Л.).  Неодноразово  виступав  з  симфонічними оркестрами

(оркестр  Харківської  обласної  філармонії,  МАСО  «Слобожанський»,

студентський симфонічний оркестр ХНУМ імені І. П. Котляревського). Брав

участь у майстер-класах видатних піаністів: Вольфгана Манца (Німеччина),

Дмитра  Башкірова  (Іспанія),  Дмитра  Алексєєва  (Велика  Британія),  Сергія

Едельмана (Бельгія),  Павла Гілілова (Німеччина).  Має багаторічний досвід

співпраці  зі  співаками  та  інструменталістами.  Кашуба  Д.  В. є  постійним

учасником  концертів  кафедри  сольного  співу  та  оперної  підготовки.

Неодноразово  виступав  з  солістами  оперного  театру.  Співпрацював  з

ХНАТОБ імені М. Лисенка в якості концертмейстера. З 2013 по 2018 роки

працював концертмейстером на кафедрі оркестрових духових інструментів та

оперно-симфонічного диригування ХНУМ імені І. П. Котляревського. З 2018

року  працював  в  ХНУМ  імені  І.  П.  Котляревського  на  посаді  викладача

кафедри  концертмейстерської  майстерності.  З  2020  року  працює

концертмейстером Харківського державного музичного ліцею.

В  2016  році  став  стипендіатом  Вагнерівського  товариства  (Байройт,

Німеччина).  В  тому  ж  році  отримав  стипендію  Ротарі-клубів  (Харків,

Україна).  Отримав Гран-прі  VIII міжнародного конкурсу концертмейстерів

«Амадей»  (2017  рік).  В  2019  році  брав  активну  участь  у  майстер-класах

ClaviCologne  (Гамбург,  Німеччина).  В  2021  році  отримував  стипендію

Президента України для молодих митців. Має наукові публікації та участь у

конференціях.

З 2022 року старший викладач та  провідний концертмейстер ХНУМ

імені І. П. Котляревського




