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Коротка біографія. Кутлуєва Д. В. закінчила ХССМШІ та ХНУМ 

імені І. П. Котляревського (2019) за спеціальністю «фортепіано», працювала 

концертмейстером на кафедрі сольного співу, викладачем кафедри камерного 

ансамблю, викладачем кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (2021). 

Наразі є здобувачем кафедри теорії музики, де працює над дисертаційним 

дослідженням. 

 

Наукові досягнення 

Приймала участь у 7 музикознавчих конференціях та є автором 5 наукових 

статей. 
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Творчі досягнення. 
 Участь у концертній постановці опери П. І. Чайковського «Пікова дама» (фінал) як 

концертмейстер (2017);  

 виступи в ансамблі на фестивалях «Харківські асамблеї» з фортепіанним тріо 

Л. Бетховена (2015 рік), сонатою для скрипки і фортепіано Й. С. Баха (2016 рік), гобойною 

сонатою Ф. Пуленка (2017 рік), віолончельною сонатою Д. Барбера (2018 рік). 
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 Здобула диплом лауреата І ступеня в номінації «Камерний ансамбль» відкритого 

конкурсу молодих виконавців «Камерні барви» в рамках ХХІ Міжнародного музичного 

фестивалю виконавського мистецтва «Музика наш спільний дім» (Харків, 2014 рік). 

  Здобула диплом лауреата І ступеня в номінації «Камерний ансамбль» IV 

Всеукраїнського фестивалю ансамблевої музики «RONDO» (Харків, 2017 рік). 

 Підготувала студентський ансамбль, який став лауреатом ІІІ ступеня в номінації 

«Камерний ансамбль» відкритого конкурсу молодих виконавців «Камерні барви» у складі 

Д. Малахова, В. Словінський, Т. Таран, Н. Орлов. 
 


