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Коротка біографія. Закінчив Харківський національний університет 

мистецтв імені І. П. Котляревського (2018 р.) в класі Заслуженого діяча мистецтв 

України, професора О. І. Назаренка («Баян») та Заслуженого артиста України, 

професора О. В. Міщенка («Диригування»). В 2022 закінчив аспірантуру під 

науковим керівництвом доктора мистецтвознавства, доцента О. О. 

Александрової. 

Наукові досягнення. Автор чотирьох статей у вітчизняних фахових 

виданнях, учасник міжнародних наукових конференцій. 
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Котляревського. Харків, 2021. Вип. 59. С. 89–102. 

Литвищенко О. В. Виконавські особливості інтерпретації творів 

В. Подгорного (на прикладі фантазії на тему української народної пісні «Повій, 

вітре, на Вкраїну). Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і 
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Фестивалі та конкурси: «Харківські асамблеї» (Харків), «День баяну та 

акордеону» (Харків, Київ, Бєлгород), «Звучить домра» (Харків), «Чарівні звуки 

домри» (Полтава), «Хіт-концерт» (Харків), «Яскрава країна» (Чернігів, 

Трускавець, Ужгород, Запоріжжя), «Kharkiv-folk» (Харків), «B.I.M» (Бидгощ, 

Польща), «Парад ансамблів» (Харків), Концерт сучасної музики (Харків), 

«Райдужний світ народних мелодій» (смт. Слобожанське), «День народження на 

кафедрі інтерпретології» (Харків), «Візерунки Прикарпаття» (Дрогобич), «Арт-

Домінанта» (Харків) «Всі ми діти твої, Україно» (Одеса), «Золотий зорепад» 

(Дніпро) «Баянне коло на Запоріжжі» (Запоріжжя) та інші. 
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