
Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №824 
засвідчує, що  

Аліна Івасенко  
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-

сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №825 
засвідчує, що  

Марія Гулідова  
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №826 
засвідчує, що  

Руслана Данченко 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №827 
засвідчує, що  

Олена Гусарчук 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №828 
засвідчує, що  

Людмила Подорожня 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №829 
засвідчує, що  

Вероніка Галичина 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №830 
засвідчує, що  

Софія Лихачова 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №831 
засвідчує, що  

Анастасія Трубаєва 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №832 
засвідчує, що  

Вікторія Марініч 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №833 
засвідчує, що  

Наталія Баришнікова 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №834 
засвідчує, що  

Марина Вініченко 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №835 
засвідчує, що  

Богдана Печеневська 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №836 
засвідчує, що  

Ірина Довбня 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №837 
засвідчує, що  

Анна Хуторська 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №838 
засвідчує, що  

Ірина Васильєва 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №839 
засвідчує, що  

Олена Кравченко 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №840 
засвідчує, що  

Аліна Лядова 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №841 
засвідчує, що  

Олександр Філліпов 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №842 
засвідчує, що  

Орися Баланко 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №843 
засвідчує, що  

Ryzhenko Nadiia 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №844 
засвідчує, що  

Вероніка Мостова 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №845 
засвідчує, що  

Дарина Сладких 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №846 
засвідчує, що  

Станіслав Тягун 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №847 
засвідчує, що  

Ганна Волошина 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №848 
засвідчує, що  

Ангеліна Долгова 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №849 
засвідчує, що  

Марія Рослова 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №850 
засвідчує, що  

Анастасія Балабанова 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №851 
засвідчує, що  

Наталія Рак 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №852 
засвідчує, що  

Берулава Ціра Елгуджаївна  
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №853 
засвідчує, що  

Анна Самарська  
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №854 
засвідчує, що  

Світлана Курбацька 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №855 
засвідчує, що  

Ганна Перцева 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №856 
засвідчує, що  

Вікторія Махсма 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №857 
засвідчує, що  

Ірина Масоєд 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №858 
засвідчує, що  

Олена Радієвська 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №859 
засвідчує, що  

Ірина Васильєва 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №860 
засвідчує, що  

Тетяна Волошина 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №861 
засвідчує, що  

Оксана Стратьєва 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №862 
засвідчує, що  

Маргарита Байдак 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №863 
засвідчує, що  

Сергій Дікарєв 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №864 
засвідчує, що  

Анастасія Дмитрієва 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №865 
засвідчує, що  

Єлізавета Соколова 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №866 
засвідчує, що  

Ганна Соколова 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №867 
засвідчує, що  

Ірина Григоренко 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №868 
засвідчує, що  

Олена Границя 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №869 
засвідчує, що  

Алла Мельник 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №870 
засвідчує, що  

Мілена Романова 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №871 
засвідчує, що  

Ганна Перцева 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  



Міністерство культури та інформаційної політики України 

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 

СЕРТИФІКАТ №872 
засвідчує, що  

Ірина Денисенко 
брав/брала участь в майстер-класі «Механізми фонації» Іріні Ціракіду (меццо-сопрано), 

лекції «Класична критська ліра. Вступ» Йоргоса Калудіса,  

лекції «Музичне мистецтво сучасної Греції» Христини Панделі (4 квітня 2021 року) 

та стажування загальною кількістю 8 годин 

Проректор з наукової роботи 

ХНУМ імені І.П. Котляревського  

Андрій Жданько, 

кандидат мистецтвознавства,   

                           професор  


