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Народилася в сім’ї музикантів (професорів Авер’янова Георгія 

Борисовича і Юферової Зінаїди Борисівни). Випускниця історико- 

теоретичного факультету ХІМ імені І. П. Котляревського. Захистила 

кандидатську дисертацію 1988 р. (тема: «Музично-культурна спадщина та 

історико-соціальні форми її функціонування у композиторській творчості»), 

докторську – 2006 р. у НМАУ імені П. І. Чайковського (тема: «Діалектика 

міфологеми і нова міфологія музичного романтизму»), науковий консультант 

– доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент АМУ 

І. А. Котляревський. 

Під науковим керівництвом О.Г. Рощенко захистили магістерські 

дисертації біля 80 випускників музичних вузів України, а також 18 аспірантів 

захистили кандидатські дисертації. 

 

У різні роки читала такі навчальні курси: «Історія світової музики», 

«Основи наукових досліджень», «Музична інтерпретація», «Аналіз музичних 

творів», «Основи оперної драматургії», «Методологія історичного 

музикознавства», «Структура музикознавства», «Методика викладання 

спеціальних дисциплін», «Педагогічні інновації з циклу музично-історичних 

дисциплін» та інші. 

Брала участь у численних міжнародних та всеукраїнських 

конференціях. 

Проводила майстер-класи в ОНМА імені А.В. Нежданової, ХДАК, на 

прохання громадської організації «Opera». 

Як лектор-музикознавець провела більше 600 концертів на різних 

сценах міста. 

Член експертної ради МОН України з питань проведення експертизи 

дисертацій культурології та мистецтвознавства. 

Член Спілки композиторів України. Член Громадської організації 

«Спільнота „Музикознавці України у світовій культурі“». 

Головний редактор «European Journal of Arts» (Австрія, Відень). 

Нагороджена Дипломом лауреата творчої премії міськвиконкому 2004 
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року імені Іллі Слатіна «За визначний внесок у розвиток музикознавства. 
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