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Викладає навчальні дисципліни для здобувачів освітнього рівня 

«Бакалавр» – «Загальне фортепіано», «Спеціалізоване фортепіано»; для 

здобувачів освітнього рівня «Магістр» – «Спеціалізоване фортепіано». 

 

Коротка біографія.  

З 1990 по 1995 р. навчалася в Харківському державному інституті мистецтв 

імені І. П. Котляревського в класі народної артистки України Вєркіної Тетяни 

Борисівни. З 1995 по 2000 рік проходила навчання в асистентурі-стажуванні. 

Пройшла майстер-класи професора Інституту Гнєсіних в Москві Аркадія 

Сєвідова, професора Берлінської консерваторії Клауса Хельвіга та відомої 

піаністки зі Швейцарії Кристіни Штайнеггер. Виступала з сольними концертами 

у таких містах України, як Дніпро, Луганськ, Херсон, Чернігів, Хмельницький; у 

містах Німеччини Нюрнбергу, Берліні. У 1994 році почала працювати на кафедрі 

камерного ансамблю. 

З 2000 по 2004 роки працювала старшим викладачем на кафедрі 

спеціального фортепіано та з 2001 по 2008 роки працювала провідним 

концертмейстером на кафедрі сольного співу. З 2009 року – старший викладач 

кафедри загального та спеціалізованого фортепіано, а з 2015 року – доцент 

кафедри. У червні 2015 року  захистила кандидатську дисертацію «Дитяча 

фортепіанна музика у контексті авторського стилю А. Караманова» під 

керівництвом професора кафедри теорії музики Ігнатченка Георгія Ігоревича. За 

роки роботи в університеті виконала ряд концертних програм на сцені Великої 

зали університету мистецтв, філармонії та інших концертних залах Харкова. У 

якості концертмейстера брала участь у концертах класу професора кафедри 

сольного співу Грози Анатолія Григоровича (2001–2008рр).  
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ХНУМ імені І. П. Котляревського. 


