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Викладає наступні навчальні курси: Освітний рівень «Бакалавр»: 
«Сольний спів» (спеціалізація «Акторське мистецтво театру ляльок»). 
Освітній рівень «Магістр»: Наукове керівництво. 
 

Коротка біографія: Хуторська Анна Йосифівна у 2006 р. закінчила 
вокально-хоровий факультет та магістратуру ХДУМ ім. І.П. Котляревського.  
Клас сольного співу – канд. мистецтвознавства, професор Т.П. Мадишева, 
клас концертно-камерного співу – лауреат міжнародних конкурсів, доцент 
Д.А. Гендельман, науковий керівник – канд. мистецтвознавства, доцент  
І.М Полусмяк. 
 

Сфера наукових інтересів: інтерпретологія, взаємодія мистецтв у 
вокальному творі (у процесі створення та за умовами його сценічної 
реалізації), теоретичне обґрунтування специфіки вокальної інтерпретації у 
різних напрямах (академічний, естрадний, акторський спів).  
 

Основні публікації:  
1. Дисертаційне дослідження за темою «Композиторська інтерпретація 

поетичного тексту як художній переклад (на прикладі камерно-вокальної 
музики)» – рукопис (Харків, 2009 р.) науковий керівник – канд. 
мистецтвознавства, доцент  І.М. Полусмяк. 

2. Хуторская А. Вокальная музыка в актерском творчестве: грани 
исполнительской свободы // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та 
теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство: зб. наук. пр. Вип. 40.  / 
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В якості музичного керівника приймала участь у постановці спектаклю 
«Івасик-Телесик» ХДАТЛ ім.. В. Афанасьєва (2016 р.)  
 

Член журі вокальних конкурсів: «Моя співоча Україна» КПСМНЗ «ДМШ 
№10» м. Харкова 2015-2019 рр.; ІІІ Відкритого конкурсу театрально-

сценічних мистецтв малих форм «Лети» КПСМНЗ «ШСТСН» 2020 р. ; 
Вокального конкурсу ім..Дж. Россіні КПСМНЗ «ДМШ 10» м. Харків , 2020- 

2021 рр.; II Відкритого конкурсу-фестивалю джазового мистецтва 
«СИНКОПА» Харків 2021 р.; Відкритого конкурсу академічного мистецтва 
«Art Freedom» 10-11  квітня 2021 р. 
 

Підвищення кваліфікації: 
Стажування у рамках міжнародного майстер-класу «Vocalissimo: the Glory of 

Human Voice» (Італія, Флоренція, березень 2006 р.) 
Навчання у фаховій школі «Коло сім'ї» (вебінари) на тему «Роль освітян у 
системі турботи про психічне здоров’я дітей та молоді (лютий-червень 
2021 р.). 
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