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Коротка біографія. Малий Дмитро Миколайович (1987 р.н.) у 2012 р. 
закінчив Харківський національний університет мистецтв імені 

І.П.Котляревського за спеціальністю «Музичне мистецтво»: класи 

«фортепіано» (клас професора В.М.Птушкіна), «композиція» (клас професора 

В.С.Мужчиля); у 2018 р. Отримав диплом кандидата мистецтвознавства 
(доктора філософії) (тема «Специфіка композиторського мислення у музиці 

останньої треті ХХ – початку ХХІ століть», науковий керівник – доктор 

мистецтв, профессор Л.В.Шаповалова). 

 З 2015 по 2020 роки працював у Китаї (Шанхай, Нанкін, Тайчжоу) у 
міжнародних центрах музичного мистецтва як викладач фортепіано, 

композиції, сольфеджіо та теорії музики. З 2011 по 2015 роки та з 2020 року 

працює викладачем фортепіано у ДШМ №6 м. Харкова. З 2020 року працює на 
посаді старшого викладача на катедрах композиції та інструментування і теорії 

музики ХНУМ імені І.П.Котляревського. 
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Творчі досягнення. Лавреат низки міжнароджних композиторських 

конкурсів, серед яких: «Composers Workshop» у рамках міждународного 

фестивалю тромбонистів «ITF-2019» (Мансі, Індіана, США, 2019), конкурс 
композиторів у галузі створення балетної та оперної музики «Shid-opera», 

Харків (2020), «Spheres of a Genius – A Tribute to Leonard Bernstain» (Відень, 

Австрія, 2021). 

 Співпрацює з дитячим хором «Весняні голоси» (Харків), 
міжнародним центром мистецтва «Makino» (Шанхай), хором Міддлберського 

коледжу (Міддлбері, Вермонт, США). 

 
Основні музичні твори (композиція): 

Твори для симфонічного оркестру: «Чини ангельські» (2012); «У 

китайському дусі» (2019); Концерт (присв. Л.Бернстайну) (2021); Концертна 

увертюра «Земля предків» (2021). 
 

Інструментальні твори: «Біг» – рондо-перформанс для фп з орк. (2010); 

Концертіно для гітари з орк. (2013). 
 

Сценічні твори: «Зелене коло» – опера у 2х діях, 13 сценах з прологом та 

епілогом на лібрето Юліти Ран (2020). 

 
Камерні твори: «Гефсіманське моління» – пасакалія для 4-х гітар (2014) 

(версія для органу-соло – 2021); Трагікомічна сцена «Скоморохи» для тромбону 

і фп. (2019); Вокаліз для скр. і фп. (2019); «Звукові гравюри» у 4х частинах для 
фл., кл. і фп. (2020); Хоральні варіації для кам. анс. (2020); «Три мертвих 

королі» для альта (скрипки) соло (2022). 

 

Вокально-інструментальні твори: Різдвяна меса у 5 частинах для 
солістів, хору і кам. анс. (2014); Ave Regina Caelorum для хору і фп. (2020); 

«Моя Земля»  – вокально-сценічне дійство для солістів, хору, сопілки і фп. на 

вір. Г. Бєляєва (2020); Колискова (фолк-сцена) для меццо-сопрано і кам. анс. на 
вір. Г. Матвєєвої (2020); «Salve Regina» для солістів, хору і фп. (2022). 

 

Твори для фортепіано та фортепіанні ансамблі: Три альбому для фп. 

(2015-2021); Обробки китайських пісень для 2-х фп. (2019); «Passacaglia della 
Vita» для 2-х фп. (2019); «Гравюри» у 4-х частинах для фп. (2021); «Lamento» –

варіації для фп. (2022). 

 

Наукові досягнення. Автор низки статей про композиторське мислення, 
тихніки композиції ХХ-ХХI століть, учасник міжнарождних наукових 

конференцій. 

Дисертація: Специфіка композиторського мислення в музиці останньої 
третини ХХ – початку ХХІ століть : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. 

Харків, 2018. 218 с. 
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