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Коротка біографія  

З 2012 року по 2018 рік навчалася в ХНУМ імені І. П. Котляревського 

в класі старшого викладача Сутулової Наталії Олександрівни. З 2018 року 

по 2022 рік навчалася в аспірантурі ХНУМ імені І. П. Котляревського 

під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора Драч Ірини 

Степанівни. З 2014 року працювала концертмейстером КПСМНЗ «Дитяча школа 

мистецтв №5 ім. І. О. Дунаєвського», з 2016 року – концертмейстером 

Народного художнього колективу хору «Скворушка» КЗ «Харківський обласний 

палац дитячої та юнацької творчості». З 2019 року – куратор проєктів 

міжнародного музичного фестивалю KharkivMusicFest. Бере активну участь 

у діяльності Харківського Вагнерівського товариства, у 2019 році – Стипендіатка 

Вагнерівського фестивалю у Байройті (Німеччина). З 2020 року – представниця, 

а з 2021 року – заступниця Голови Ради молодих вчених ХНУМ 

імені І. П. Котляревського. З 2021 року – експерт Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти. Модератор концертних подій міжнародних 

музичних фестивалів (XLI Міжнародний фестиваль музичного мистецтва 

«Віртуози», Львів, 20–29 травня 2022 року; XIX Фестиваль Давньої Музики 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=by7sAp0AAAAJ
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у Львові, 9–14 серпня 2022; Міжнародний музичний фестиваль «Великі творці. 

Роман Палестер», Львів, 7–12 вересня 2022 року). З 2021 року працює на посаді 

викладача кафедри загального та спеціалізованого фортепіано 

ХНУМ імені І. П. Котляревського. 
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