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Коротка біографія:  В 1977 р. закінчила Харківський державний інститут 

мистецтв ім. І. П. Котляревського та отримала кваліфікацію 

«Музикознавець». 

  З 1978 р. працювала співробітником навчальної лабораторії фольклору ХДІМ. 

Під час роботі було здійснено експедиції по дослідженню фольклору південно-

східних (Ізюмський, Балаклійський, Купянський, Борівський) та північно-

західних (Валківський, Богодухівський, Краснокутський) районів Харківщини. 

що дало уявлення про стан збереження фольклору регіону, сприяло 

формуванню фонограмархіву лабораторії, створило умови для подальших 

навчальних та наукових досліджень. Результатом цієї роботи також стала 

співпраця з автентичними виконавцями Харківщини, знайомство з їх 

мистецтвом поціновувачів етнокультури Харкова, Києва, підготовка і 

проведення численних етнографічних концертів, фольклорних конференцій та 

фестивалів, радіо і теле-проектів. Логічним продовженням цієї роботи стало 

створення власного студентського фольклорного гурту «Кроковеє колесо», 

який брав участь у концертах в Україні та за її межами.  

   Власна науково-дослідницька робота на основі Фондових аудіо матеріалів 

стали базою для формування і включення в навчальний процес курсів з 

«Етномузикології» та «Музичної етнографії та фольклористики» (навчальні 

програми – 2010, і силабуси 2021 рр.), методичних матеріалів з питань 

«Стилістики архаїчного фольклору» (2010 р.), «Епічної традиції» (2012, 

2021рр.), навчального посібника (фонохрестоматії – «Пісні Слобідської 

України», 2006 р.), численних наукових статей, доповідей та проектів. 



   У 2002 отримала вчене звання доцента. 

Наукові досягнення: Автор понад 30 наукових та навчально-методичних 

публікацій. Учасниця та організатор численних наукових, мистецьких та 

освітніх заходів: член журі фольклорних фестивалів «Покуть», дитячих – 

«Кроковеє коло» (понад 20років), наукових конференцій під патронатом 

ХОДА: «Традиційна культура в умовах глобалізації:  нові виклики та світові 

тренди» (понад 10 років). Участь у міжнародних проектах із запису і видання 

аудіо та експедиційних матеріалів, як то «Кобза», «Берви», «Трансформація 

громадянського суспільства (Усна історія української селянської культури 

1920–30 років)». 
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