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Коротка біографія. Закінчила у 2019 році Харківський національний 

університет мистецтв імені І. П. Котляревського (клас старшого викладача 

Данилюк Я. В.). У 2019 році поступила до наукової аспірантури при 

Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського 

(науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії 

української та зарубіжної музики Ващенко О. В.). 

Концертно-виконавська діяльність. Ксенія Сліпченко є лауреатом 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів, серед яких: ІІ Всеукраїнський 

музичний конкурс-фестиваль «Арт-Домінанта» (2 премія); ХІ Всеукраїнський 

конкурс «Класичний меридіан» (1 премія); ІІІ Всеукраїнський музичний 

конкурс-фестиваль «Арт-Домінанта» (1 премія); V Міжнародний конкурс 

виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (1 премія). Окрім участі 

у конкурсах відбулись сольні концерти у Харківському національному 

університеті мистецтв імені І. П. Котляревського, Сумському вищому училищі 

мистецтв і культури імені Д. С. Бортнянського та Полтавському музичному 

училищі імені М. В. Лисенка. 

Педагогічна робота. З 2018 року Ксенія Сліпченко викладає клас домри у 

Дитячій музичній школі № 5 імені М. Римського-Корсакова, а з 2022 – викладач 

ПЦК «Народні інструменти» у Харківському музичному фаховому коледжі імені 

Б. М. Лятошинського та викладач кафедри народних інструментів України у 

Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського. 
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Наукові досягнення. Автор наукових публікацій у вітчизняних та 

іноземних фахових виданнях, учасник міжнародних наукових конференцій. 
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Посилання на YouTube: 

1.https://www.youtube.com/watch?v=_FFxJ9BuTaQ&t=416s&ab_channel=Ко

нстантинТрикозюк 

2.https://www.youtube.com/watch?v=vli_PzJUom8&ab_channel=Константин

Трикозюк 

3.https://www.youtube.com/watch?v=9_KoIPXwN4I&ab_channel=Константи

нТрикозюк 

4.https://www.youtube.com/watch?v=KP0MhQOhbpo&ab_channel=Констант

инТрикозюк 

5.https://www.youtube.com/watch?v=uZ0cA9jT6Q0&ab_channel=Константи

нТрикозюк 
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