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Викладає навчальні курси з дисциплін:  

Освітній рівень «Бакалавр» – «Фах»   

Освітній рівень «Магістр» – «Виконавсько-педагогічна майстерність»     

Третій Освітньо-науковий рівень – «Практикум з фаху»                           

 

Коротка біографія: Горецька Наталія Вікторівна у 1971 р. вступила до 

Одеської державної консерваторії імені А. В. Нежданової в клас Народної 

артистки України, професора Л. Н. Гінзбург і далі продовжила своє навчання 

у Харківському державному інституті мистецтв імені І. П. Котляревського в 

класі Заслуженого діяча мистецтв України, професора Н. О. Мельнікової. 

Отримала кваліфікації: концертний виконавець, викладач, 

концертмейстер, соліст камерного ансамблю. Пройшла стажування в класі 

народного артиста, професора Д. О. Башкірова. Приймала участь у концерті 

його класу. У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. 

У 1994 році отримала вчене звання доцента. З 2006 по 2018 р.р. була 

проректором з науково-педагогічної та виховної роботи. У 2017 році 

отримала почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України», у 2019 році 
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присвоєне вчене звання професора. У 2021 р. стала завідувачем кафедри 

спеціального фортепіано.  

 

Педагогічна робота: Підготувала понад 50 випускників бакалаврату, 

магістратури, асистентури-стажування. Серед них стипендіати Президента 

України(Д.Дашутіна, Л. Хрустальова, І. Чічканов, М. Ушакова, 

Є. Продоус,С. Шелудякова, М. Левандовський), стипендіати Верховної ради 

(Д.Дашутіна, М.Корольова), стипендіати Харківського міського голови 

«Обдарованість»(І. Чічканов), стипендіат ІІ туру фірми YAMAHA в ОАЕ 

(Курилко К.), стипендіати фонду Марії та Наталії Єщенко (М. Ушакова, 

Я. Воскобойніков). Всі вони є лауреатами міжнародних конкурсів: 

XXXII та XXXIII Smetana International Piano Competition (Чехія - 

О. Алейніков, М. Ушакова); 

XX Міжнародний конкурс фортепіанних дуетів імені Ф.Шуберта (Чехія – 

М. Ушакова, Є. Продоус); 

Всеукраїнський конкурс піаністів на здобуття премії фірми «Bechstеin» (Київ 

– Д. Дашутіна, І. Чічканов); 

ІІ International Alion Baltic competition, (Латвія – Я. Воскобойніков); 

ІІ Franz Liszt Center International Piano Competition, (Іспанія – 

Я. Воскоблойніков); 

V Future Stars International Piano Competition (США – С. Шелудякова); 

International music competition Pietro Argento (Італія – С. Шелудякова); 

IX та X Amigdala International Music Competition Memorial Guseppe Rasiti 

(Італія – М. Ушакова, С. Шелудякова). 

V Міжнародний конкурс Євгена Станковича (Київ – Гран прі Л.Хрустальова) 

Студенти Горецької Н.В. успішно виступають з сольними концертами, 

з філармонічними оркестрами в різних містах України та Польщі. 

Н.Горецька постійно запрошувалася в журі численних міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Серед них: Міжнародний конкурс 

піаністів імені Марії та Наталії Єщенко;  XIX Miedzynarodowy Konkurs 



«Mlody Wirtuoz» (Польща); Всеукраїнський конкурс на здобуття премії 

фірми «Bechstеin» (Київ); Відкритий конкурс молодих виконавців 

«Харківські асамблеї»; Всеукраїнський конкурс пам’яті Людмили Гінзбург 

(Одеса); Міжнародний конкурс молодих піаністів «Слобожанська фантазія» 

та ін. 

 

Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=j3UqqV_WJOo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=19OX7FBGNw0 – Daria Dashutina 

https://www.youtube.com/watch?v=I-AjGAs9Jn4 

https://www.youtube.com/watch?v=XnCgBovs7tA 

https://www.youtube.com/watch?v=HVgDFlw4iB4 – Marharyta Ushakova 

https://www.youtube.com/watch?v=WJSOBmdLLQM – Svitlana Sheludiakova 

https://www.youtube.com/watch?v=FpUrVcIfR5g 

https://www.youtube.com/watch?v=VXE-UmHRSSI  

https://www.youtube.com/watch?v=SStHASKzSXc – Yakiv Voskoboinikov 

 

Наукові досягнення:  

Автор 14 статей, опублікованих в наукових фахових виданнях, трьох 

публікацій навчально-методичного характеру.  Брала участь у 20 науково-

творчих конференціях як доповідач та як керівник виконавських секцій. 

Учасниця та організатор близько 50 освітніх та мистецьких заходів. 

Регулярно працює як голова спеціалізованої ради з присудження ступеня 

доктора мистецтва. 

 

Творчі досягнення:  

Виступала на концертних сценах як солістка та у складі фортепіанних 

дуетів з відомими музикантами: заслужений діяч мистецтв України, 

професор Н. Мельнікова; заслужений діяч мистецтв України, професор 

https://www.youtube.com/watch?v=j3UqqV_WJOo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=19OX7FBGNw0
https://www.youtube.com/watch?v=VXE-UmHRSSI
https://www.youtube.com/watch?v=SStHASKzSXc


Т.Шевченко; професор М. Чернявська; заслужений діяч мистецтв України 

Н. Казімірова. 

Як ансамблістка та у складі фортепіанного дуету брала участь у 

Міжнародних фестивалях в Україні, Латвії, Швеції. 

 

Стажування: Miedzynarodowe Forum Bieszczady bez granic (Польща, 

2021р.) 


