
Болдирєв Володимир 

Олександрович   
народний артист України, 

професор кафедри сольного 

співу та оперної підготовки    

 

ID ORCID 0000-0002-5893-205Х 

 

Профіль в Googlе Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citati

ons?hl=uk&user=ZOZv2EoAAAA

J 

 

        

 

Викладає навчальні курси з дисциплін: Освітній рівень 

«Бакалавр»: «Сольний спів». Освітній рівень «Магістр»: 

«Виконавсько-педагогічна майстерність». Третій освітньо-

творчий рівень: «Творче керівництво». Третій освітньо-

науковий рівень: «Практикум з фаху». 

Коротка біографія: Болдирєв Володимир Олександрович у 

1983 році закінчив Харківський інститут мистецтв (нині 

Харківський національний університет мистецтв імені 

І.П.Котляревського).  1981 - 2011 р.р. – соліст, а 2011-2015 

р.р.– художній керівник Харківського національного театру 

опери та балету імені М.В.Лисенка (ХНАТОБу).  В 

репертуарі співака В.О.Болдирєва понад 32 оперні партії 

класичного та сучасного репертуару, серед яких: Євгеній 



Онєгін (П. Чайковський «Євгеній Онєгін»), Єлецький 

(«Пікова дама» ), Остап (М.  Лисенко «Тарас Бульба»), 

Шельменко (В. Губаренко «Cват мимоволі»), Жермон 

(Дж. Верді «Травіата»), Фігаро (Дж. Росіні «Севільський 

цирульник»), Ескамільо (Ж. Бізе «Кармен») та інші. 

Виконавець сольних програм, в тому числі  присвячених 

пам’яті Мусліма Магомаєва. У 1996 р. присвоєно почесне 

звання «Заслужений артист України», у 2007 р. - почесне 

звання «Народний артист України». Нагороджений 

Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі 

заслуги перед Українським народом» (2005р), Почесною 

відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава» 

(2010р).           

Педагогічна діяльність: за 20 років підготовлено 20 

випускників, серед яких солісти ХНАТОБу Ю. Піскун, 

В. Житкова, С. Леденьов, соліст ХТМК В. Іванов, соліст 

ХОФ М. Бурцев, стажер Одеського національного 

академічного театру опери та балету К. Ярова, артист 

академічного ансамблю пісні і танцю ім. А.В. Александрова 

Є. Левашов, викладачі ЗВО КНР Лю Нін, Чжян Сицюй.  У 

2006 році В.О. Болдирєву присвоєно вчене звання доцента, 

у 2013 році - вчене звання професора. З 2015р. 

В.О.Болдирєв завідуючий кафедри сольного співу та 



оперної підготовки Харківського національного 

університету мистецтв імені І.П. Котляревського. 

Творчі досягнення: дипломант Міжнародного конкурсу 

вокалістів «Мін-он» та володар кубку токійської концертної 

організації «Мін-он» (Японія,1987 р.); лауреат 

Міжнародного конкурсу вокалістів ім. М.І. Глінки 

(Баку,1987 р.). Участь у VIII фестивалі оперного мистецтва 

ім. Ф. Шаляпіна (1988р, м.Казань, Росія) та III фестивалі 

оперного мистецтва ім. В. Собінова (1988 р, м. Саратов, 

Росія).Участь у міжнародному музичному фестивалі «Kyiv–

fest»(1991р., м. Київ), та міжнародному моцартовському 

оперному фестивалі (1991р.,м.Бастія Франція). 

https://www.youtube.com/watch?v=vd_6yeQjuUw&t=241s –  

https://www.youtube.com/watch?v=deIgObGFFGA&t= 

https://www.youtube.com/watch?v=aVAXXRvLxx0&t=1607s 

https://www.youtube.com/watch?v=aVAXXRvLxx0&t=1607s 

https://www.youtube.com/watch?v=f7XLTRCG9R4&t=1342s 

https://www.youtube.com/watch?v=a2j84uA1e7w&t=741s 

Наукова робота  методичні рекомендації, 3 наукових статті 

в фахових виданнях та нариси в інших видання    

   

Підвищення кваліфікації 2020 р. ХДАК 
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