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Педагогічна робота. Викладає навчальні курси з дисциплін:  

Освітній рівень «Бакалавр»: Спеціальний інструмент (цимбали), Ансамбль, 

Педагогічна практика. 

Освітній рівень «Магістр»: Ансамбль, Педагогічна практика. 

 

Освіта. 2008 р. – закінчив Львівську національну музичну академію імені 

М.В. Лисенка по класу цимбалів (клас народного артиста України, професора 

Барана Т.М.). 

2010 р. – закінчив магістратуру Харківського національного університету мистецтв 

імені І.П. Котляревського (творчий керівник – заслужений діяч мистецтв України, 

доцент Костенко О.О., науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 

Ніколаєвська Ю.В.). 

2013 р. – закінчив асистентуру-стажування Харківського національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського (творчий керівник – заслужений діяч мистецтв 

України, доцент Костенко О.О.). 

 

Творчі досягнення. Мав багато виступів як соліст та у складі різних колективів на 

різних концертних сценах України (Дрогобич, Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Львів, 

Одеса, Севастопіль, Трускавець, Харків, Ужгород) та закордону (Білорусь, Угорщина, 

Італія, Литва, Польща, Португалія, Росія, Фінляндія, Франція, Чехія). Брав участь у 

ювілейних творчих вечорах композиторів спілки композиторів України: Б. Котюка, 

А. Гайденка та М. Стецюна.  

Мав виступи як соліст з симфонічним оркестром Харківської філармонії під 

керівництвом народного артиста України Ю. Янка; Молодіжним академічним 

симфонічним оркестром «Слобожанський» під керівництвами заслуженого діяча 

мистецтв України Ш. Палтаджяна та лауреата національного конкурсу 

П. Багинського; студентським симфонічним оркестром під керівництвом кандидата 

мистецтвознавства, старшого викладача Ю. Дяченка; студентським оркестром 

народних інструментів Харківського музичного училища ім. Б.М. Лятошинського під 

керівництвом заслуженого діяча мистецтв України В. Городовенко, студентським 

mailto:kuzhba@ukr.net


духовим оркестром Харківського музичного училища ім. Б.М. Лятошинського під 

керівництвом відмінника освіти України В. Боброва. 

Посилання на канал YouTube: 

• https://youtu.be/tXprMof52k0 

• https://youtu.be/0glcLcJPPDI 

• https://youtu.be/YWc6kBKJwaY 

• https://youtu.be/A5qG-7Mb7l0 

• https://youtu.be/bugxCeRKMEI 

• https://youtu.be/tCNS_4c2MeA 

 

Наукові досягнення. Декілька наукових статей у вітчизняних фахових виданнях, 

серед яких «Олена Костенко: фундатор харківської цимбальної школи» (у 

співавторстві з Юрченко О.П.), «Грані творчості Тараса Барана в контексті 

цимбального мистецтва України». 

 

Методичні надбання. Розробник навчальних програм «Музичний інструмент 

цимбали» для мистецьких шкіл на замовлення Державного методичного центру 

змісту культурно-мистецької освіти (2015 р. у співавторстві з Юрченко О.П.). 

Доповідач на всеукраїнських та обласних методичних заходах: семінари, курси 

підвищення кваліфікації, майстер-класи, конференції.  

Укладач збірки інструментальних ансамблів «Цимбальна веселка» (у співавторстві з 

Костенко О.О., Юрченко О.П.) під грифом Державного методичного центра 

навчальних закладів культури і мистецтва України.  

 

Організаційна робота. Автор проекту «Світ цимбалів», за сприяння заслуженого 

діяча мистецтв України, доцента Костенко О.О. Директор I Всеукраїнського конкурсу 

цимбалістів імені Олени Костенко. 

Посилання на канал YouTube: 

• https://youtu.be/2aU-8NH0BiU 

• https://youtu.be/2y5NkUsETLI 

• https://youtu.be/pcDx41D3V2w 

• https://youtu.be/BR7FWScwCj0 

• https://youtu.be/OLHyppO0Oj0 
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