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Коротка біографія.  

Дрожжина Наталя Володимирівна –– представник нової 

генерації української вокальної школи естрадного мистецтва, який 

має великий досвід концертно–виконавської, науково–методичної, 

педагогічної та організаційної роботи, є одним з найавторитетніших 

фахівців в Україні в царині естрадно-джазового вокального 

виконавства та освіти.  

Свій творчий шлях естрадної співачки Н. В. Дрожжина 

розпочала ще під час навчання у Кутаїському музичному училищі 

ім. М. Баланчівадзе в Грузії (диплом з відзнакою, закінчення 

навчання 1990 р.). Більше ніж 14 років (1987-2000 рр.) активно 

гастролювала у складі естрадних ансамблів у багатьох європейських 

країнах, представляючи національну вокальну школу України у 

Грузії, Болгарії, Македонії, Сербії, Чорногорії, Польщі, Румунії, 
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Угорщині, Росії, Швейцарії, Франції та ін. По закінченні  у 1995 році 

Харківського інституту мистецтв імені І.П.Котляревського отримала 

запрошення від франко-швейцарської міжнародної артистичної 

агенції, з якою плідно співпрацювала з 1996 р. по 2000 р. у 

м. Парижі (Франція), м. Лозанні, м. Фрибурзі, м. Женева та інших 

містах Швейцарської Конфедерації. 

У 2001 році почала викладацьку діяльність на кафедрі 

естрадного співу Харківської державної академії культури, з 2002 р. 

на кафедрі інструментів естрадного оркестру ХНУМ 

ім. І. П. Котляревського (зараз кафедра музичного мистецтва 

естради та джазу) де з того часу пройшла плідний, насичений 

науково-творчий шлях від викладача (2002 р.), старшого викладача 

(2003 р.), кандидата мистецтвознавства (2008 р.), доцента (2010 р.) 

до завідувача кафедри музичного мистецтва естради та джазу (2019 

р.). Виховала велику кількість високо кваліфікованих естрадних 

співаків. Загалом студенти її класу одержали більш ніж 120 звань 

лауреатів міжнародних та національних конкурсів та фестивалів 

естрадного та джазового мистецтва в різних країнах (Білорусь, 

Молдавія, Чорногорія, Великобританія, Чехія, Російська Федерація, 

Грузія, Україна та інш.), почесними званнями Заслужених артистів 

України удостоєні Сидорова С., Костенко А. Вихованці класу 

неодноразово ставали фіналістами таких масштабних мистецьких 

проектів як «Голос країни», «Шанс», «Х-фактор», «Шоу N1», «Битва 

хорів», «Пісенний вернісаж» та ін.  

Значні досягнення Дрожжиної Н.В. у музичній педагогіці 

великою мірою зумовлені її здобутками як науковця. Кандидатська 

дисертація Наталі Володимирівни за темою «Вокальне виконавство 

в системі музичного мистецтва естради» (2008р.) - це перше 

дослідження в Україні з цієї проблематики, що стало вагомим 

внеском у становлення та розвиток музичної науки у царині 

вокального естрадного та джазового виконавства.  

Н. В. Дрожжина є автором 30 публікації науково-методичного 

характеру, серед яких навчально-методичний посібник «Теоретико-

методичні засади естрадно-джазового співу» з грифом МОН (2010) 

(друга редакція - 2019 р.), підручник «Вокальне мистецтво естради: 

історія, теорія, практика» (2019 р.). 

Наукові досягнення.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 

– ХДУМ  ім. І. П. Котляревського за темою «Вокальне виконавство в 

системі музичного мистецтва естради» (2008 р.).  

Автор 30 наукових, навчально-методичних та просвітницьких 

публікацій.  
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