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Коротка біографія. Закінчила бакалаврат (2011) та магістратуру (2012) 

Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського зі 

спеціальності оркестрові струнні інструменти (клас заслуженого діяча мистецтв 

України, професора Холоденка Л. О.). 

Продовжила навчання в аспірантурі ХНУМ імені І. П. Котляревського та 

здобула ступінь кандидата мистецтвознавства (2018). Тема дисертації 

«Індивідуальний виконавський стиль в системі ансамблевого музикування (на 

прикладі камерної скрипкової сонати)». 

 З 2012 року була запрошена на роботу концертмейстером, а з 2013 р. – 

викладачем на кафедру камерного ансамблю ХНУМ імені І. П. Котляревського. 

З 2013 року почала працювати викладачем з фаху (скрипка) у ХМУ імені 

Б. М. Лятошинського за сумісництвом. 
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 Творчі досягнення. Лауреат багатьох конкурсів в номінації соло, квартет 

та камерний ансамбль, зокрема Міжнародного конкурсу скрипалів «Мистецтво 

XXI століття» (1 премія, Італія – 2010), Міжнародного конкурсу камерних 

ансамблів ім. Д. Бортнянського (3 премія, Україна – 2012), Міжнародного 

конкурсу-фестивалю «Ніч у Мадриді» (2 премія, Іспанія – 2012) та інших. 

Неодноразово брала участь у міжнародних проектах та майстер-класах у складі 

камерного ансамблю та оркестру (Д. Северин, Ю. Насушкін, С. Островський та 

ін.). Член журі обласного конкурсу скрипалів у м. Харків (2012), та конкурса 

«Співзвуччя» у м. Маріуполь (2014). 

 

Наукові досягнення. Брала участь в багатьох наукових конференціях та 

має 7 публікацій у наукових фахових виданнях України, у європейському 

виданні та у науково-метричній базі Scopus. 
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Посилання на відеозаписи: 

К. Дебюссі. Соната для скрипки та фортепіано g-moll 

https://youtu.be/at81DQVGTLc  

М. Скорик. Соната для скрипки та фортепіано N2 («Бурлеска») 

https://youtu.be/yaimuqEisI0 

Е. Тавакколь. Рапсодія для скрипки з оркестром  

https://youtu.be/AXvCIlIbET4 

 

https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.02.11
https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.02.11
https://youtu.be/at81DQVGTLc
https://youtu.be/yaimuqEisI0
https://youtu.be/AXvCIlIbET4

