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Коротка біографія. Народився у м. Харків, закінчив із відзнакою 
Харківське музичне училище ім. Б.М. Лятошинського (1979), Харківський 
інститут мистецтв імені І. П. Котляревського (1985), Національну юридичну 

академію України імені Ярослава Мудрого (2002). Під науковим керівництвом 

доктора мистецтвознавства, професора НМАУ імені І.П. Чайковського 
М. Р. Черкашиної-Губаренко захистив кандидатську дисертацію (1995) за 

спеціальністю «Музичне мистецтво». Працював на посадах асистента, доцента 

кафедри культурології НЮА імені Ярослава Мудрого. Зараз працює у ХНУМ 
імені І. П. Котляревського. У різні роки викладав навчальні курси: «Історія 

світової музики», «Практикум із сучасної музики», «Українська культура», 
«Естетика», «Етика», «Академічна доброчесність» та інші. Виконував обов’язки 

члена спеціалізованої вченої ради К 64.871.01 у ХНУМ. Опонував 23 

кандидатські дисертації. З 2002 р. виконує обов’язки голови Вагнерівського 
товариства у м. Харкові у контакті з Всесвітньою асоціацією вагнерівських 

товариств і стипендіальним фондом Вагнерівського фестивалю в М. Байройт. У 
1998 р. був стипендіатом, а у 2004 – запрошеним гостем цього фестивалю. 

 

Наукові досягнення. Має близько 90 наукових публікацій за фахом, бере 
участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. 
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