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Коротка біографія. У 2018 році закінчила Харківський національний 

університет мистецтв імені І.П. Котляревського за освітньою програмою 

«Музикознавство» та отримала професійну кваліфікацію «Лектор, музичний 

критик, науковець-дослідник, викладач вищого начального закладу».  У 

2022 році у Харківському національному університеті мистецтв 

імені І.П. Котляревського захистила дисертацію «Принципи співвідношення 

слова та музики у вокальних циклах композиторів другої половини 

ХХ  століття» та здобула ступінь доктора філософії за спеціальністю 

025 Музичне мистецтво. З 2018 по 2020 рік працювала старшим лаборантом 

навчальної лабораторії історії української та зарубіжної музики в ХНУМ 

ім. І.П. Котляревського. З 2020 була переведена на посаду  викладача 

кафедри історії української та зарубіжної музики.  
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Стажування: 
2021 – платформа онлайн-освіти в Україні PROMETEUS. Курс: 

«Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». 60 год (2 кредити 

ЄКТС). 


