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Коротка біографія. Анфілова Світлана Геннадіївна народилась у 

м. Кривий Ріг. Випускниця ХМУ ім. Б. Лятошинського (1993), ХДІМ 

ім. І.П. Котляревського (1998) за спеціальністю «музикознавство». У 2005 

році під керівництвом професора ХНУМ Мізітової А. А. захистила 

кандидатську дисертацію за спеціальністю «Музичне мистецтво». Працює на 

кафедрі історії музики ХНУМ ім. І. П. Котляревського з 2006 року (старший 

викладач кафедри історії музики), з 2010 – доцент кафедри історії музики. У 

2014 році отримала вчене звання доцента. Є керівником бакалаврських, 

магістерських науково-дослідницьких проектів.  

Зі студентських років працювала музичним редактором на радіо та 

телеканалі Харківської державної телерадіокомпанії, підготувала біля 100 

відео програм тільки в проекті «Маестро», що присвячений видатним митцям 

Слобожанщини (найкращі програми проекту відзначені премією «Часопис» в 

галузі журналістики 2004року). Став членом університетського 

педагогічного колективу продовжила цей напрямок роботи: брала активну 

участь в діяльності Університетського прес-центру (висвітлення подій 

міжнародного фестивалю «Харківські Асамблеї» – особиста участь та робота 

зі студентами), керувала вузівською газетою «Студент-прем’єр», є автором 

рецензій на університетські музичні події в періодичних виданнях.  

 

Наукові досягнення. Авторка наукових публікацій. Неодноразово 

брала участь у вітчизняних та міжнародних мистецьких форумах, наукових 



конференціях. Виконує функції рецензента/офіційного опонента у разових 

радах із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями (з 2017 року під 

керівництвом Анфілової С. Г. захищено 4 кандидатських дисертацій за 

спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»).  
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іл.. С. 276−280. 

11. Анфилова С. Г. Балетная музыка В. Моцарта и Л. Бетховена. Проблеми взаємодії 

мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство : 

зб. наук. ст. Вип. 40. / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського ; ред.-

упоряд. Л. В. Шаповалова. Харків : Видавництво Тов «С. А. М.», 2014. С. 619–634. 

12. Анфілова С. Г. Балети С. Прокоф’єва в історії світової музичної культури. 

Навчальний посібник з курсу «Історія світової музичної культури» для студентів 

вищих спеціальних музичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації. Харків, 
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2010. С. 116–131. 

16. Анфилова С. Г. Балетная музыка К. В. Глюка на перекрестке музыкально-стилевых 

явлений середины XVIII века. Науковий вісник Національної музичної академії 
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Як член журі та організатор приймає участь у проведенні 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у межах щорічної 

Музично-теоретичної олімпіади (ХНУМ), конкурсі «Арт-журналістика» 

(ініційований кафедрою історії української та зарубіжної музики ХНУМ 

імені І. П. Котляревського). Протягом багатьох років є науковим 

консультантом з творчо-освітніх програм КП «Харківська хореографічна 

школа». Була автором та ведучою циклу лекцій-концертів «Дитячої 

філармонії» на базі «Харківської хореографічної школи». В теперішній час 

(2022–2023) – є автором відеоциклів «Історія хореографії, «Бесіди про балет» 

(розташовані на сайті https://www.youtube.com/@kharkovballetschool6915).  
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https://www.youtube.com/@kharkovballetschool6915


2022 – Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації у галузі 

мистецтвознавства, музикознавства, музичної педагогіки, м. Одеса, 21 

лютого – 3 квітня 2022 р. 

2020 – Міжнародне наукове-педагогічне стажування «Сучасні наукові 

підходи до організаціі освітнього процесу в галузі культурологіі, 

мистецтвознавства та музикознавства в Украіні та краінах ЄС», 

м. Влоцлавек, Республіка Польща. 19 жовтня–27 листопада 2020 року. 

2018 – Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в 

інформаційному контексті (пост)сучасності», м. Одеса, ОНМА імені 

А. В. Нежданової, 11–17 червня 2018 року. 


