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Коротка  біографія. На  кафедрі  концертмейстерської  майстерності

ХНУМ імені І. П. Котляревського працює з 2008 року (як старший викладач),

від 2011 року – на посаді доцента. Навчалася у  ДМШ № 14 м. Харкова (клас

викладача І. М. Козій). У 1999 році закінчила з відзнакою Харківське музичне

училище імені Б. М. Лятошинського ( клас викладача М. П. Дубіненко). У 2004

році  закінчила  магістратуру ХДУМ  імені І. П. Котляревського  з  відзнакою

(клас спеціального фортепіано  Народної  артистки  України,  професора

Т. Б. Вєркіної, концертмейстерський клас Заслуженого діяча мистецтв України,

професора Є. С. Нікітської, клас камерного ансамблю професора І. Ф. Гайди).

Навчалася в 

аспірантурі ХДУМ імені І. П. Котляревського, яку закінчила достроково в 2008

році (дисертація «Соната в творчості М. К. Метнера як віддзеркалення ідейно-

https://scholar.google.ru/citations?user=YNEFySgAAAAJ&hl


художньої  концепції  композитора»,  науковий  керівник  –  доцент  А. А.

Мізітова). 

У 2012 році отримала вчене звання доцента. За роки роботи на кафедрі

викладала  також  «Концертмейстерську  практику»  і  «Концертмейстерську

майстерність», читала лекційний курс «Методика викладання концертмейстер.

класу»  (до  2017  року). В  різні  роки  поєднувала  роботу  із  внутрішнім

сумісництвом на кафедрі спеціального фортепіано (курс лекцій з дисципліни

«Методика викладання гри на фортепіано», з 2014 – «Фортепіанний ансамбль»),

в  аспірантурі  (курс  «Педагогіка  вищої  школи»),  на  кафедрі  загального  та

спеціалізованого  ф-но (до 2013),  суспільних наук (курс лекцій  з  дисципліни

«Педагогіка», до 2015). 

Окрім педагогічної діяльності, К. Підпорінова веде активну виконавську

та  науково-дослідну  роботу:  виступає  як  концертмейстер  та  у  складі

фортепіанного і камерного ансамблю, була постійним учасником міжнародного

музичного  фестивалю  «Харківські  асамблеї»,  кафедральних  концертів  та

наукових  конференцій.  Виступала  як  укладач  низки  навчальних  програм:

«Концертмейстерський  клас»  (2011;  2016),  «Концертмейстерська  практика»

(2011;  2016),  «Концертмейстерська  майстерність»  (2011;  2017),  «Педагогіка»

(2012),  «Методика  викладання  концертмейстерського  класу»  (2012),

«Фортепіанний ансамбль» (2016). Має загалом понад 25 публікацій, серед яких

одна  у  НМБ  Web of Science,  одна  у  колективній  монографії,  присвяченій

М. Метнеру (Німеччина).
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