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Коротка біографія 

Закінчила Харківський державний інститут мистецтв імені І. П. 

Котляревського як піаністка (2006). З 2004 по 2006 роки працювала 

концертмейстером в ХДУМ І. П. Котляревського, з 2006 – працює на 

кафедрі спеціального фортепіано. В 2022 році отримала ступінь доктора 

мистецтва (тема творчого мистецького проєкту – «Семантика тональності 

d-moll: досвід історико-виконавської реконструкції»).  

У 2009 р. їй була присуджена єдина іменна стипендія для піаністів у 

Вищій школі музики ім. Ф. Ліста у м. Веймар (Німеччина). У Польщі 

випущено компакт-диск із записом її виконання музики К. Горського. 

Виступала у супроводі провідних оркестрів України під орудою знаних 

диригентів України та світу. Серед її виступів за кордоном можна 

відзначити участь у концертах в концертному залі державної радіостудії в 

Берні з трансляцією по центральному радіо Швейцарії; у піаністичному 

фестивалі у місті Трір (Німеччина), у Міжнародному музеї Червоного 



хреста в Женеві (Швейцарія); в Безендорфер-холі у Відні (Австрія); на 

міжнародному музичному фестивалі в Любостроні (Польща); в Будинку-

музеї Ф. Ліста та концертному залі Альтенбург у Веймарі (Німеччина); на 

Міжнародному фестивалі камерної музики в Шанхаї (Китай); в різних залах 

Познані в межах днів української культури в Польщі та ін. Є членом журі 

міжнародних конкурсів, проводила майстер-класи в Україні та за кордоном. 

Є автором декількох всеукраїнських та міжнародних мистецьких  

проектів. Зокрема, вона арт-директор  Міжнародного конкурсу музичного 

мистецтва «Харківські Асамблеї» («Kharkiv international music 

competition»), який є членом EMCY (європейської асоціації молодіжних 

конкурсів). Співавтор музично-соціальних проєктів «Музика проти раку» 

та «Ноти здоров’я»,   організатор просвітницьких  акцій та концертів, 

спрямованих на популяризацію класичної музиці в Україні. Співзасновник 

ГО «Виконавці Академічної Музики «Академус». Перебуваючи в Канаді, 

бере участь в численних концертах, спрямованих на популяризацію 

української музики та на збори коштів для відновлення Університету. 

Була ініціатором створення та Головою Ради молодих вчених при 

Міністерстві культури України. Була Головою Ради молодих вчених при 

ХНУМ імені І. П. Котляревського. Брала участь у розробці законопроектів 

«Про освіту» та «Про науково-технічну діяльність»,  у частині 

реформування вищої мистецької освіти, в тому числі, співавтор 

законопроекту щодо впровадження підготовки та присудження доктора 

мистецтв. 
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Посилання 

Концерти в Україні: 

1. https://youtu.be/FoNuY0kdzD8 

2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5336861303007285&id=1

167674013259389 

3. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10227244880812115&id=

1361892713 

4. https://m.facebook.com/groups/119182775138989/permalink/184338169

6052413/ 

Проєкти в Канаді: 

1. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10100537454709893&id=

164201395 

2. https://chancentre.com/events/anna-sagalova/ 

3. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5697125580376342&id=1

00002368688817 

4. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5697125580376342&id=1

00002368688817 
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