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Коротка біографія. Закінчила Хмельницьке музичне училище 
ім. В. І. Заремби (кл. Л. Є. Константинової, 2010), ХНУМ ім. 
І. П. Котляревського (кл. С. М. Прокопова, 2015), асистентуру-стажування (кл. 
Ю. В. Янко, 2017).  

Наукова робота. З 2020 року здобувач поза аспірантурою на здобуття 
ступеня «доктор філософії» третього року навчання ХНУМ 
ім. І. П. Котляревського (наук. керівник Романюк І. А., кафедра інтерпретології 
та аналізу музики).  

Яструб О. М. є автором наукових праць у фахових виданнях України, що 
входять до категорії «Б» та у іноземних наукових виданнях. Іншим аспектом 
дослідницької діяльності є навчально-методичний. Яструб О.М. є автором 
методичних рекомендацій для вивчення та організації самостійної роботи 
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студентів з навчального курсу «Читання хорових партитур», а також активним 
учасником багатьох всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 
конференцій. 
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Творчі досягнення. З 2012 року керує Молодіжним хором храму Перта 
і Павла, з яким бере участь у православних хорових фестивалях Харкова 
(«Покровський фестиваль» 2015, «Різдвяночки» 2016, 2020, 2021, 
«Пасхальний фестиваль» 2015). В 2012-2017 роках була керівником дитячого 
хору «Сon anima» ДМШ №10, який став лауреатом обласних конкурсів 
«Співуча весна» (2016), відкритого фестивалю світової музики, присвяченого 



пам’яті М. Д. Леонтовича (2015, 2016); отримала диплом кращого диригента 
на регіональному конкурсі (2015), почесну грамоту диригент проекту «Дитяча 
філармонія. Ставимо оперу» (2016). У 2015-2016 роках – хормейстер 
Камерного хору І. О. Петросяна НТУ «ХПІ». У 2021-2022 рр. керувала Хором 
виконавсько-музикознавчого факультету ХНУМ, який став лауреатом Гран-

Прі XLII Міжнародного фестивалю-конкурсі мистецтв «Наша ненька 
Україна» (кер. Яструб О.М., Вишневецька А.С.).З 2022 року є членом 
Національної Музичної Спілки. 

 


