
ЧИЖЕНКО Марина Владиславiвна – Заслужена 

артистка України, доцент кафедри сольного співу та 

оперної підготовки ХНУМ імені І. П. Котляревського. 

 

Викладає навчальні курси з дисциплiн: 

Освітній рівень «Бакалавр» - «Фах», «Концертно-

камерний спiв»,  

Освітній рівень «Магістр» - «Виконавсько-

педагогiчна майстернiсть», «Практикум з фаху».  

 

Наукові профілі, контакти 

Профіль в GoogleАкадемії: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=Y-

BkQMMAAAAJ  

Електронна пошта: Marinavladiopera@gmail.com  

 

Коротка бiографiя: Чиженко Марина Владиславівна у 1988 році 

закінчила з відзнакою Харківський інститут мистецтв (нині Харківський 

національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського). 

1989-2009 рр. – провідна солістка Харківського національного театру 

опери та балету імені М.В. Лисенка (ХНАТОБу). У репертуарі співачки понад 20 

оперних партій, серед них: Тетяна (П. Чайковський «Євгеній Онєгін»), Наталка 

(М. Лисенко «Наталка-Полтавка»), Оксана (С. Гулак-Артемовський 

«Запорожець за Дунаем»), Маргарита (Ш. Гуно «Фауст»), Недда (Р. Леонкавалло 

«Паяци»), Дездемона (Дж. Верді «Отелло»), Земфіра (С. Рахманінов «Алєко»), 

Донна Ельвіра (В.А. Моцарт «Дон Жуан») та інші.  

Виконавиця багатьох сольних програм. 

У 2010 році присвоєно почесне звання «Заслужена артистка України». 

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги 

перед Українським народом»(2009 рік). 

2009-2014 рр. – провідна солістка Харківської обласної філармонії. 

Виконавиця багатьох сольних програм. 

 

Педагогічна діяльність: стаж педагогічної работи у вищих навчальних 

закладах становить 12 років. Підготувала більше 15 випускників, серед яких 
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лауреати, дипломанти міжнародних і національних конкурсів, фестивалів (18 

лауреатів та 3 дипломанта).   

В 2012 році закінчила Харківський національний университет мистецтв 

імені І.П. Котляревського і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки 

«Театральне мистецтво» та здобула кваліфікацію режисера драматичного театру. 

З 2014 року - режисер на кафедрі сольного співу та оперної підготовки. 

У 2016 році М.В. Чиженко присвоєно вчене звання доцента.    

 

Творчі досягнення: лауреат всеукраїнського конкурсу вокалітів (Київ, 

1987 рік), лауреат національного конкурсу на краще виконання партії Наталки-

Полтавки (Полтава, 1993 рік). Виконавиця тематичних концертних програм.  

Веде активну концертно-гастрольну діяльність не тільку у Харкові та 

інших містах України, а також за її межами. Виступає із сольними концертами, а 

також у складі концертних програм.     

 

Деякі посилання:  

https://youtu.be/b8oNgaTaEsA    

https://youtu.be/GkWXQNZI5AM  

https://youtu.be/npSRXkReB-U   

https://youtu.be/EzFqdtleCYA  

https://youtu.be/llx6gV0PhnY  

https://youtu.be/9MYZgpi1Xds  

https://youtu.be/au2TzbSSvpM  

https://youtu.be/1RghCTRx7hM  

https://youtu.be/OAHQWrTn4Pc   

https://youtu.be/Xb-vWz3Yrys  

https://youtu.be/muOPbGMAISY  

https://youtu.be/iZ2fcWDW1Cs 

 

Наукові досягнення: методичні рекомендації для студентів бакалаврів за 

спеціальністю «Музичне мистецтво», спеціалізація «оперна підготовка», 5 

наукових статей в фахових виданнях. 

 

Стажування: у квітні-травні 2021 року пройшла підвищення кваліфікації 

у Харківській державній академії культури. 
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