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Коротка біографія. Народилася у м. Суми, закінчила із відзнакою Полтавське
музичне училище імені М. Лисенка, Харківський інститут мистецтв імені Котляревського
(1982), аспірантуру Київської консерваторії (1990). Під керівництвом М. Р. ГубаренкоЧеркашиної захистила кандидатську дисертацію (1991) і докторську дисертацію (2006) за
спеціальністю «музичне мистецтво». Працювала на посадах викладача, доцента, завідувача
кафедри хореографії, образотворчого мистецтва, художньої культури, теорії та історії
музики Сумського державного педагогічного інституту імені С. Макаренка. З 2006 року
працює у Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського.
Виконувала обов’язки проректора з наукової роботи, голови спеціалізованої ради по
захисту кандидатських дисертацій, нині завідувачка кафедрою історії української та
зарубіжної музики.
Педагогічна робота. Викладає музично-історичні дисципліни, зокрема історію
української музики, світову музичну україніку, історію музики ХХ століття, музичну
історіографію, архівну і бібліографічну справу, експертну діяльність у галузі мистецтва,
музичну журналістику, редакторську практику. Зараз викладає наступні курси: «Історія
української музики ХХ ст.», «Музична критика», «Світова музична україніка», «Фах»,
«Експертна діяльність у галузі музичного мистецтва», «Музична історіографія». Під її
керівництвом захищено близько п’ятдесяти дипломних і магістерських робіт, десять
кандидатських дисертацій і одна докторська дисертація.
Наукові досягнення. Має близько ста наукових публікацій за фахом, у тому числі
англійською, німецькою, французькою мовами, бере участь у міжнародних конференціях в
Україні та за її межами (Росія, Чехія, Німеччина, Білорусь, Італія).
Основні публікації:
Драч І. С. «La dernière pensée de Weber» на сторінках літературних творів ХІХ
століття \\ Музична фактура літературного тексту. Інтермедіальні студії. За
редакцію С. Маценки. – Львів: Апріорі, 2017. – С. 55 – 65 (розділ колективної монографії
Драч І.Prefacio. На пошану Аділі Мізітової \\Аспекти історичного музикознавства. Вип.
15. - Харків: ХНУМ ім.І. П.Котляревського., 2019. - С.6 - 21
Драч І. "Хто твій герой?" "Лоенгрін" semi-stage в Одессі \\Музика: український інтернетжернал. 2019 http://mus.art.co.ua/khto-tviy-heroy-loenhrin-semi-stage-v-odesi/
Драч І. Поле ілюзії в художній свідомості Миколи Метнера \\ Том 2 № 29 (2019): Музичне
мистецтво і культура ##navigation.breadcrumbSeparator## ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА С. 136 – 155 DOI: https://doi.org/10.31723/2524-04472019-29-2-10

Драч І. Харківські сторінки життя П.І.Чайковського. \\ Чайковський : Україна на мапі
життя та творчості: Київ: ArtHuss, 2020. – 216 с. С.143 – 158
Наукова монографія (розділ)
Драч І. Композиторська індивідуальність як об'єкт наукового дослідження (наративні
стратегії мистецтвознавчого дискурсу) // Художня культура. Актуальні проблеми. 2020.
Вип. 16. Ч. 2. С. 50–54.
Драч І. Львівські музичні враження на сторінках щоденника Алана Беннетта \\ Проблеми
взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і історії освіти. Вип. 59. Харків, 2021. С.9-20
LVIV MUSICAL IMPRESSIONS ON THE PAGES OF A. BENNETT’S DIARY
Драч І Композитор Віталій Губаренко: аспекти вияву творчої індивідуальності.
Харків: Акта, 2021. Монографія. 334 с.
Драч І. Чернявська М. Музична україністика: історичний, теоретичний
та освітньо-педагогічний виміри\\ Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to
humanistic universals : Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. 522 p.
С. 271 – 294
(розділ колективної монографії)
Драч, Ирина. Изменение критерия: музыкальные метаморфозы одного сюжета []. - //
Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Сучасний оперний театр і проблеми
оперознавства. - К., 2010. - Вип. 89. - С. 658-677.
ББК 85.335.413 (4УКР)
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=132&level1=main&level2=articles

