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Коротка біографія. Закінчила Харківський державний університет 
мистецтв імені І. П. Котляревського (2001), асистентуру-стажування (2005) по 
класу народного артиста України, професора В. С. Палкіна. 

З 2001 року працює на кафедрі хорового диригування Харківського 
державного університету мистецтв імені І. П. Котляревського як 
концертмейстер, з 2005 як викладач. 

https://cutt.ly/QRudnNu
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У 2012 захистила кандидатську дисертацію за темою «Виконавські 
традиції харківської хорової школи» (науковий керівник – доктор 
мистецтвознавства, професор Л. В. Шаповалова). 

У 2021 році отримала вчене звання доцента. 
Лауреат І премії Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів (Україна, 

Київ, 2005). Була відзначена стипендією Харківської обласної державної 
адміністрації імені М. Манойло «Обдарована творча молодь в галузі культури і 
мистецтва» (2006). 

Працювала диригентом-хормейстером та головним хормейстером 
Камерного хору Харківської обласної філармонії (2000-2007); хормейстером і 
концертмейстером Народної чоловічої хорової капели (1996-2007), керівником 
жіночого вокального ансамблю (2002-2005), керівником жіночого хору (2009-

2010) Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого; 

керівником жіночого вокального ансамблю «Зачаровані піснею» Палацу 
культури «Металіст» (2009-2011); вчителем музики та керівником дитячої 
вокальної студії навчального закладу «Авторська школа Бойка» (2009-2012). 

У 2013-2022 роках працювала головою предметно-циклової комісії 
«Хорове диригування» та художнім керівником камерного хору відділу «Спів» у 
Комунальному закладі «Харківський фаховий музичний коледж імені 
Б. М. Лятошинського» за сумісництвом. 

Член Національної музичної спілки України (з 2006 року). 
 

Творча біографія. Проводить активну виконавську і концертну 
діяльність, приймає участь у мистецьких міжнародних та всеукраїнських 
конкурсах та дистанційних проєктах як диригент, співачка та член журі. 

У 2013-2022 роках – хормейстер хору студентів кафедри хорового 
диригування Харківського національного університету мистецтв імені 
І. П. Котляревського. За час роботи підготувала з хором студентів ряд 
концертних програм з творами А. Вівальді, Й. С. Баха, Ф. Мендельсона, 

М. Лисенка, Л. Ревуцького, Д. Бортнянського, Т. Кравцова, Ю. Мейтуса, 
В. Бібіка, Ю. Алжнєва, В. Мужчиля та ін. 

Організовувала концертний виступ хору студентів в рамках ХХІV 
Міжнародного фестивалю старовинної музики Bach-Fest (Сумська обласна 
філармонія, 2013). 

У 2015 хор студентів став лауреатом І премії на Міжнародному конкурсі 
імені Д. С. Бортнянського. Як диригент отримала спеціальний приз від 
Камерного хору ім. Д. С. Бортнянського – диригентський дебют з хором 
упродовж концертного сезону 2016 року та підготувала концертну програму з 
творів церковної музики у Чернігівській обласній філармонії. 



Є одним з ініціаторів та співачкою вокального ансамблю старовинної 
музики «Cantus Firmus» кафедри хорового диригування ХНУМ імені 
І. П. Котляревського (2010-2022). За час свого існування колектив став лауреатом 

багатьох конкурсів-фестивалів, серед них Гран-прі Всеукраїнського фестивалю 
духовних піснеспівів «Від Різдва до Різдва», (Дніпропетровськ, 2011), 
Міжнародного фестивалю «Мистецька Домінанта» (ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 
2012) та ін. Спільно з кафедрою оперно-симфонічного і хорового диригування 
Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка вокальний 
ансамбль заснував творчий проєкт «Мистецькі діалоги», провівши концерт 
«Діалог епох, діалог культур» у залі ЛНМА ім. М. В. Лисенка (2010). Вокальний 
ансамбль виступав у залах ХНУМ ім. І. П. Котляревського, у ХНАТОБ 
ім. М. В. Лисенка, Соборі Пресвятої Діви Марії (Харків) тощо. 

Студенти Г. В. Савельєвої є володарями Гран-прі, лауреатами і 
дипломантами Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів з диригування та 
методичної майстерності (16 перемог), зокрема: Д. Орехівська, 

М. Дзівалтівський, І. Калініна, Л. Сідорова, В. Григор’єв, Є. Єрьоменко, 

А. Фіщенко та інші. 
Наукові досягнення. Наукові інтереси охоплюють питання хорового 

мистецтва, історії і теорії хорового виконавства та хорової педагогіки. Є автором 
понад 40 наукових статей, а також методичних рекомендацій, лекційних курсів 
та навчальних програм з дисциплін хорового профілю. Приймає участь у 
міжнародних та національних наукових конференціях. 

Пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування 
«Інтернаціоналізація вищої освіти», організованого університетом Collegium 

Civitas (Польща, Варшава). Сертифікат №10/2018 від 11.07.2018 р. 
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