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Коротка біографія.  
Михайлова Наталія Миколаївна, 1976 р.н., закінчила з відзнакою 

Рівненське державне музичне училище (1995р.), за спеціальністю «Хорове 
диригування». У 2000 році отримала повну вищу освіту у Харківському 
державному інституті мистецтв імені І.П.Котляревського за спеціальністю 
«Хорове диригування» – диплом спеціаліста з відзнакою та здобула 
кваліфікацію хормейстера, викладача. Протягом 2000-2003 р.р. навчалася в 
асистентурі-стажуванні при Харківському державному інституті мистецтв 
імені І.П.Котляревського за спеціалізацією «Хорове диригування» (клас 
професора, засл. діяча мистецтв України Прокопова С.М.). У 2011 р. 
захистила дисертацію на тему «Трансформація рольової функції хору у 
музичній виставі (на прикладі театральної практики останньої третини XX - 

початку XXI століть)» (наук. керівник – канд. мистецтвознавства, доцент 
Ю.В. Ніколаєвська) та отримала диплом кандидата наук (науковий ступінь – 

кандидат мистецтвознавства). 
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Педагогічна робота. 
У ХНУМ імені І. П. Котляревського, окрім дисципліни «Ансамблевий 

спів, викладає фахові дисципліни та керує бакалаврськими, магістерськими 
роботами на кафедрі хорового диригування. 

 

Наукова робота. Н. М. Михайлова є автором понад 20 наукових 
розвідок у фахових виданнях України та інших країн, науково-методичних 
розробок тощо. Учасниця всеукраїнських і міжнародних наукових 
конференцій.  
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Є членкинею ХОВ НВМС (Харківського обласного відділення 

Національної всеукраїнської музичної спілки), також постійною членкинею 

журі щорічного відкритого фестивалю польської та української музики імені 
К.Шимановського (м.Харків) та Харківського обласного відкритого 

фестивалю академічного вокалу «Слобожанська камерата». Входила до 
постановчої групи вистав, що зіграні не лише в рамках учбового театру, але й 
стали учасниками та переможцями театральних фестивалів: 
- «Український вертеп», «Щедрий вечір» реж. О.Інюточкин; 
- «Трехгрошовая опера» реж. О. Аркадіна-Школьника), 
- «JESUS CHRIST SUPERSTAR» рок-опера у двох частинах. Реж. 
Л.Садовський. 
 

Підвищення кваліфікації та стажування: 
CERTIFICATE of completion of an international postgraduate practical internship 

«Internationalization of Higher Education» (20-11.07.2018, Warsaw, Collegium 

Civitas). 

1. Харківська державна академія культури (кафедра хорознавства і 
хорового диригування), 14.06-14.07 2018 Харків. 



2. CERTIFICATE of Proficiency English language skills at the Upper 

Intermediate Level (CEFR B2) on the iTEP Academic - Plus Exam (The 

iTEP is Recognazet by the United Stated-Based Acfdemik Credentiajs 

Evaluation Institute 20-july-2021) 


