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Коротка біографія: Каширцев Руслан Геннадійович у 2009 році закінчив 

Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М. Лятошинського за 

спеціальністю «кларнет» (класи Є. М. Боброва та В. М. Боброва). 

У 2014 році закінчив Харківський національний університет мистецтв імені 

І. П. Котляревського за спеціальністю «кларнет» (клас старшого викладача 

І. О. Галя), у 2016 році – за спеціальністю «композиція» (клас доцента 

В. І. Дробязґіної). 

У 2021 році закінчив аспірантуру ХНУМ імені І. П. Котляревського, у 2022 

– захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

темою «Інтерпретаційний потенціал тембру та фактури в оркестрових творах 

композиторів першої половини ХХ століття» (науковий керівник – кандидат 

мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії музики М. Ю. Борисенко). 

Брав участь в організаційній роботі щодо проведення конкурсів, фестивалів, 

концертів та інших науково-творчих і концертних заходів. 
 

Наукові досягнення: автор 6 наукових публікацій, опублікованих у фахових 

науково-періодичних виданнях України та зарубіжних країн. 

 

Творчі досягнення: автор близько 30 музичних творів та великої кількості 

транскрипцій та аранжувань. Лауреат Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів 

(кларнет; композиція). 

Посилання на записи власних творів: 

https://www.youtube.com/watch?v=AGjsqYnL8OE&ab_channel=%D0%A5%D0%B0 

%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0 

%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE- 

%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0% 
BA%D0%B8%D0%B9 – Ораторія «Космічне сходження» 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-95UCdWqiE&ab_channel=RuslanKashyrtsev – 

Струнний квартет «На степу козачім» 
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https://www.youtube.com/watch?v=W31_VB10Geo&ab_channel=RuslanKashyrtsev – 

Романс «Птах» 

https://www.youtube.com/watch?v=sPdHUeIkZTA&ab_channel=RuslanKashyrtsev – 

«Три казки» для гобоя, кларнета та фагота 
Посилання на запис власних аранжувань та власного твору: 

https://www.youtube.com/watch?v=TNciOoQu8N0&t=2053s&ab_channel=RuslanKas 

hyrtsev – М. Глінка «Вальс» з опери «Іван Сусанін», Ф. Мендельсон-Бартольді 

Концертштюк № 2, Дж. Гершвін «Рапсодія у блакитних тонах», Е. Сампсон 

«Stompin’ at the Savoy», Р. Каширцев «Letter to Columbus», Енді Гібсон «Washington 

Whirling» 

Посилання на запис виконання: 

https://www.youtube.com/watch?v=rlT880y54dM&t=1s&ab_channel=RuslanKashyrtse 

v – О. Мессіан «Квартет на кінець часу» 
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