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З
2000
по
2003
р.
навчалася
в
ХНУМ імені І. П. Котляревського в класі видатного викладача та виконавця
Папкової Римми Петрівни. У 2003 році перейшла до класу професора Шукайло
Валентини Федорівни. У 2005 році з відзнакою закінчила ХНУМ
імені І. П. Котляревського. З 2005 по 2008 роки навчалася в асистентурістажуванні при ХНУМ імені І. П. Котляревського під керівництвом доцента
кафедри концертмейстерської майстерності Інюточкіної Ніни Валентинівни. У
2006 – 2007 навчальному році працювала концертмейстером на кафедрі
хорового диригування в класі професора Прокопова Сергія Миколайовича. З
2007 працювала провідним концертмейстером кафедри народних інструментів
України ХНУМ імені І. П. Котляревського. В грудні 2008 р. отримала диплом
лауреата в якості концертмейстера хорового колективу ДМШ №4. З січня 2009
по січень 2010 року працювала на посаді провідного концертмейстера на
кафедрі оперної підготовки ХДУМ імені І. П. Котляревського. В жовтні 2009
захистила кандидатську дисертацію «Поетика вокальної лірики Ф. Пуленка»
під керівництвом доцента кафедри історії музики Мізитової Аділі Абдуллівни.
З 2012 по 2015 роки навчалася в асистентурі-стажуванні при ХНУМ
імені І. П. Котляревського під керівництвом професора кафедри спеціального
фортепіано Шукайло Валентини Федорівни. За роки роботи в університеті
виконала ряд концертних програм на сцені Великої зали університету мистецтв
– 2013 р., 2014 р. та 2015 р., у 2014 та 2017 рр. виступала як солістка з

оркестром баяністів та акордеоністів та оркестром народних інструментів
України ХНУМ. Працює з 2017 в якості старшого викладача кафедри
загального та спеціалізованого фортепіано, з 2020 – доцент кафедри загального
та спеціалізованого фортепіано.
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