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Коротка біографія. Народилася у м. Суми, закінчила із відзнакою Полтавське 

музичне училище імені М. Лисенка, Харківський інститут мистецтв імені Котляревського 

(1982), аспірантуру Київської консерваторії (1990). Під керівництвом М. Р. Губаренко- 

Черкашиної захистила кандидатську дисертацію (1991) і докторську дисертацію (2006) за 

спеціальністю «музичне мистецтво». Працювала на посадах викладача, доцента, завідувача 

кафедри хореографії, образотворчого мистецтва, художньої культури, теорії та історії 

музики Сумського державного педагогічного інституту імені С. Макаренка. З 2006 року 

працює у Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського. 

Виконувала обов’язки проректора з наукової роботи, голови спеціалізованої ради по 

захисту кандидатських дисертацій, нині завідувачка кафедрою історії української та 

зарубіжної музики. 

Педагогічна робота. Викладає музично-історичні дисципліни, зокрема історію 

української музики, світову музичну україніку, історію музики ХХ століття, музичну 

історіографію, архівну і бібліографічну справу, експертну діяльність у галузі мистецтва, 

музичну журналістику, редакторську практику. Зараз викладає наступні курси: «Історія 

української музики ХХ ст.», «Музична критика», «Світова музична україніка», «Фах»,  

«Експертна діяльність у галузі музичного мистецтва», «Музична історіографія». Під її 

керівництвом захищено близько п’ятдесяти дипломних і магістерських робіт, десять 

кандидатських дисертацій і одна докторська дисертація. 

Наукові досягнення. Має близько ста наукових публікацій за фахом, у тому числі 

англійською, німецькою, французькою мовами, бере участь у міжнародних конференціях в 

Україні та за її межами (Росія, Чехія, Німеччина, Білорусь, Італія). 
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