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Викладає навчальні дисципліни для здобувачів освітнього рівня 

«Бакалавр» – «Загальне фортепіано», «Спеціалізоване фортепіано» «Практикум з 

фортепіанного виконавства»; для здобувачів освітнього рівня «Магістр» – 

«Спеціалізоване фортепіано», «Практикум з фортепіанного виконавства». 

 

Коротка біографія. Закінчила Харківський інститут мистецтв у 1982 р. У 

1992 р. – здобувач наукового ступеня кандидата наук у державній консерваторії 

ім. Н. А. Римського-Корсакова м. Санкт-Петербург, під науковим керівництвом 

Н. П. Корихалової. У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Піаністична культура України 30-х – 50-х років ХХ століття». 

З 1985 –  концертмейстер кафедри оперної підготовки ХІМ, з 1993 – 

провідний концертмейстер. З 1986 викладач кафедри загального та 

спеціалізованого фортепіано, з 1998 –  старший викладач, з 2001 р. доцент 

кафедри загального та спеціалізованого фортепіано ХНУМ.  

 

Наукові та творчі досягнення. Автор більш ніж 50 наукових та 

методичних публікацій у збірках включених до переліку наукових фахових 

видань України у яких досліджуються проблеми історії культури та 

фортепіанного виконавства. Наукові інтереси торкаються багатьох проблем, але 

особа увага приділяється аналізу історії  піаністичної культури України, в тому 

числі творчості провідних педагогів-піаністів Харкова. Учасник понад 20 

міжнародних наукових конференцій. 

У якості концертмейстера брала участь у постановках оперних спектаклів 

на сцені оперної студії ХІМ. Працювала концертмейстером у харківському 

оперному театрі, де брала участь у  прем’єрних постановках балетних та оперних 

спектаклів серед яких – Дж. Пуччіні «Чіо-Чіо Сан», «Тоска»; М. Лисенка «Тарас 

Бульба»; Дж. Верді «Отелло»; П. Чайковського «Євгеній Онегін» та багато ін. На 

сцені театру виступала у концертах з провідними солістами – вокалістами 

Харкова – заслуженою артисткою України О. Скворцовою, А. Калюжним, 
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В. Червонюком, А. Юрченко та ін. У дуеті з доктором наук, професором 

Н. Гребенюк брала участь у фестивалях та концертах як на сцені харківської 

філармонії, так і філармонії Ростова на Дону та Києва. Різноманітність 

концертних програм обумовлено великим репертуаром як класичної, 

романтичної музики, так і сучасних творів у тому числі українських та 

харківських композиторів. Постійний учасник концертів педагогів кафедри  

загального та спеціалізованого фортепіано з творів українських та зарубіжних 

композиторів, а також концертів які присвячені музиці харківських композиторів 

на сцені Харківської спілки композиторів та у великому залі ХДУМ. Постійний 

учасник фестивалю «Харківські асамблеї». Учасник концертів заслуженої 

артистки України, старшого викладача ХНУМ О. Скворцової та студенів її класу. 
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Науково-педагогічне стажування в  Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди на кафедрі музично-

інструментальної підготовки вчителя з 15 жовтня по 29 листопада 2019 р. 

 

Член Національної спілки музичних діячів України. 

 


