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Трудова і професійна діяльність 

 1976-1980 рр. – Полтавське музичне училище імені М. В. Лисенка 

(фортепіанний відділ),  кваліфікація: викладач музичної школи, 

концертмейстер. 

 1980-1985 рр. – Харківський інститут мистецтв 

імені І. П. Котляревського, кваліфікація: викладач, концертмейстер. 

 1993-1996 рр. – асистентура-стажування Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського, кваліфікація: концертний 

виконавець, викладач вищого навчального закладу мистецтв. 

 З 1985 року – асистент кафедри музики Полтавського державного 

педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, з 1988 р. – старший викладач 

кафедри музики Полтавського державного педагогічного інституту 

імені В. Г. Короленка. 

 

Навчальна і методична робота 

Викладає навчальні дисципліни:  

«Основний музичний інструмент», «Основний музичний інструмент з 

практикумом шкільного репертуару», «Історія зарубіжної музики». 

 

Розробник навчальної програми з «Основного музичного інструменту з 

практикумом шкільного репертуару»;робочих програм з «Основного музичного 

інструменту з практикумом шкільного репертуару», «Історії зарубіжної 
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музики»;співавтор навчальних посібників: «Технологія створення 

акомпанементу», «Пісні українських композиторів для дітей» (І та ІІ 

частини),«Вибрані п’єси українських композиторів» (І частина). 

 

Наукова робота 

Коло наукових інтересів: музика для дітей у творчості українських 

композиторів,творча діяльність студентів на заняттях із основного музичного 

інструменту. 

Керівництво студентською проблемною групою з теми: «Формування 

виконавських умінь і навичок у майбутніх вчителів музичного мистецтва». 

Керівництво науково-дослідною роботою студентів проводить над 

підготовкою індивідуальних наукових статей, підготовкою студентів до 

кафедральних конкурсів виконавської майстерності, університетських 

концертів, Всеукраїнських міжвузівських конкурсів піаністів та вокалістів, 

Міжнародного фестивалю слов’янської фортепіанної музики. 

 

Творча діяльність, здобутки 

1985 – 1993 рр. – учасниця оркестрової групи народного хору «Калина». 

2003-2004 рр. – солістка оркестрової групи народного хору «Калина» 

(фортепіано). Участь у творчому звіті майстрів мистецтв та колективів 

художньої самодіяльності Полтавської області «Духовна ода Полтавщини» 

(м. Київ, НП «Україна», 2003р.).  

2008 р. – лауреат міжнародного конкурсу виконавської майстерності 

«GRAND PRIZE EURASIA» у номінації «інструментальне мистецтво»; 

Концертмейстер камерного хору імені П. Т. Лиманського. Участь у 

ІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хорового мистецтва, присвяченому 20-

річчю незалежності України (м. Київ, 2011 р.). 

2011 р. – лауреат всеукраїнського конкурсу вокально-хорового мистецтва 

«Пісенний край» імені  М. К. Кондратюка в номінації «концертмейстер»; 



2014 р. – дипломант Міжнародного конкурсу вокально-хорового та 

вокального мистецтва «Поюшее Белогорье» за концертмейстерську 

майстерність у номінації «вокально-хорове та вокальне академічне мистецтво». 

 

Організаційна робота 

Керівництво камерним інструментальним ансамблем студентів 

психолого-педагогічного факультету (2009–2013). Нагороджена грамотами. 

Виконання обов’язків зав. секції інструментальної підготовки студентів. 

Відповідальна за виховну роботу кафедри. 

Відповідальна за проведення конкурсу виконавської майстерності 

студентів музичних груп «Аd libitum». 

Участь у роботі оргкомітету та у журі обласного конкурсу виконавської 

майстерності учнів музичних шкіл та шкіл мистецтв Полтавщини «Музичний 

вернісаж». 

Участь у журі VІІІ Міжнародного фестивалю слов’янської фортепіанної 

музики (м. Мелітополь). Нагороджена грамотою. 

Участь у журі відкритого фестивалю-конкурсу фортепіанних та камерних 

ансамблів «Камерата» (м. Полтава, 2019 р.). Нагороджена грамотою управління 

культури виконавського комітету Полтавської міської ради. 

На сьогодні є членом Полтавського обласного відділення Національної 

Всеукраїнської музичної спілки. 

Куратор академічної групи М(до) -32. 


