
Говорухіна Наталія Олегівна – ректор Харківського 

національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського. 

Заступник голови Харківського обласного відділення 

Національної всеукраїнської музичної спілки. 

Заслужений діяч мистецтв України, кандидат 

мистецтвознавства, професор кафедри сольного співу 

та оперної підготовки. 

 

 
Викладає навчальні дисципліни: 

Освітній рівень «Бакалавр» – «Фах»; 

Освітній рівень «Магістр» – «Виконавсько-педагогічна майстерність»; 

Третій освітньо-творчий рівень  –  «Творче керівництво»; 

Третій освітньо-науковийй рівень – «Практикум з фаху». 

 

Наукові профілі: 
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                Google Scholar 

                       https://scholar.google.ru/citations?user=6E9xHsUAAAAJ&hl=ru&oi=ao 

 

Коротка біографія: Говорухіна Наталія Олегівна у 1994 році 

закінчила Харківську державну академію культури за спеціальністю 

«керівник академічного хору» (клас заслуженого діяча мистецтв України, 

професора В.І. Ірхи, клас вокалу народного артиста України, професора 

К.Г. Шаши). У 2001 році закінчила Харківський державний інститут 

мистецтв імені   І.П. Котляревського (клас заслуженої артистки України, 

професора А. Е. Резілової). 

У 2004 році закінчила асистентуру-стажування (клас заслуженого 

діяча мистецтв України, професора Т. Я. Веске). 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еволюція 

вокального циклу та закономірності циклоутворення (на прикладі творів 

Р. Шумана, Х. Вольфа, А. Шенберга)». 

У 2012 році отримала вчене звання доцента, у 2016 році почесне 

звання «Заслужений діяч мистецтв України», у 2018 році – присвоєно вчене 

звання  професора. 

 

Педагогічна робота: Підготувала понад 40 випускників по класу 

сольного  співу, серед яких лауреати, дипломанти міжнародних і 

національних конкурсів, фестивалів: солісти ХНАТОБу Г. Помпєєва, 

https://scholar.google.ru/citations?user=6E9xHsUAAAAJ&hl=ru&oi=ao


М. Ворочек, І. Бондаренко; соліст «DNIPRO OPERA» О. Вєтров, соліст 

Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Д. Запорожан, 

солісти ХАТМК Р. Куштим, В. Манченко; солісти ХОФ Ю. Радкевич, 

О. Кузьміна; С. Крючков (працює за контрактами в Австрії та Німеччині); 

викладачі ЗВО КНР Сунь Бо, Тан Чжанчен, Лян Цзітао, Ці Мінвей, Хуан 

Веньфен; викладачі ЗВО В. Лунякіна, К. Попова та інші. 

У 2012, 2013 та 2016 роках провела 26 майстер-класів у 11 містах 

КНР. 

 

Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=70Bf8Zzy- 

_w&list=TLPQMjAwOTIwMjGwT6tvoWqWug&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRS-6dZ1jTk - Максим Ворочек 

https://youtu.be/i-MixXguKVE - Ганна Помпєєва 

https://youtu.be/CRVnmLx_xyY 

https://www.youtube.com/watch?v=ViddTKxXB6I - Юлія Радкевич 

https://youtu.be/eMHw16-eFq0 - Сунь Бо 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq0lCjgxwVQ – Анжела Согоян 

https://www.youtube.com/watch?v=7c70KTd7Ejg – Максим Ворочек, Олексій 

Вєтров, Юлія Радкевич 

 

Наукові досягнення: Автор 22 опублікованих робіт, із яких: 19 – 

наукового і 3 – навчально-методичного характеру, у тому числі 

«Хрестоматія вокально-педагогічного репертуару для контртенора (для 
студентів закладів вищої освіти)». 

 

Творчі досягнення: дипломант Міжнародного конкурсу 

вокалістів імені А. Дворжака (м. Карлови Вари, Чехія, 1999). 

 

Стажування: З 10 по 28 вересня 2018 р. пройшла підвищення 

кваліфікації в Краківському економічному університеті «New and 

innovative teaching methods» (Польща); з 14 по 20 квітня 2021 р. – у 

Сумському державному університеті; отримала Міжнародний освітній 
грант № EG/B/22/05/08 від International Historical Biographical Institute 

(Dubai - New York – Rome – Burgas - Jerusalem - Beijing) в рамках 

Міжнародного освітнього проекту «Схід-Захід» за активну участь у VI 
Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти 

і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом 

із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, 

Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та 
Трансформації Оточуючого Світу» 23 червня – 20 серпня 2022 року в 

обсязі 180 годин або 6 кредитів ECTS (з них 15 годин інклюзивної освіти/ 

0,5 кредитів ECTS) та присвоєння кваліфікації «Міжнародний керівник 
категорії В у галузі Освіти і Науки. Відповідно до кваліфікації ЮНЕСКО». 
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