Громова Наталія Борисівна

Громова Наталія Борисівна народилася в м. Ужгороді. Свою початкову
мистецьку освіту отримала навчаючись в музичній школі №1 ім. П.І.
Чайковського. З 1976-1980рр. навчалась в Ужгородському музичному училищі,
який закінчила з відзнакою, в класі викладача по спеціальному фортепіано
Ярош Люції Адальбертівни. Вищу освіту здобула в Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана Франка (1981-1986рр.) у
класі по спеціальному фортепіано, професора Неллі Петрівни Антонець.
Громова Наталія Борисівна розпочала трудову діяльність в місті Ужгород
в 1981 році. Основні види діяльності – викладач по класу фортепіано та
концертмейстер. З 01 вересня 2000 року переведена з посади викладача на
посаду заступника директора по навчально-виховній роботі. З 2005 року є
викладачем з вищою педагогічною кваліфікаційною категорією та педагогічним
званням – «викладач-методист».
З 14 квітня 2005 року призначена на посаду директора Ужгородської
дитячої школи мистецтв.
Викладач з великим досвідом педагогічної роботи. Виховала плеяду
учнів, що успішно продовжили та продовжують на сьогоднішній день свою
професійну музичну освіту, є активними учасниками Всеукраїнських та
Міжнародних конкурсів, фестивалів та Міжнародних Гала-концертів.
Як викладач-методист проводила відкриті уроки та методичні заняття з
учнями – вихованцями шкіл Угорщини ( м. Ніредьгаза, м.Вашарошнамень).

Неодноразово
запрошувалась головою
журі
Міжнародного
фортепіанного конкурсу в м. Вашарошнамень (Угорщина), Міжнародного
конкурсу музичної майстерності та образотворчого мистецтва в м. Сігету
Мармація (Румунія) та членом журі Міжнародного конкурсу піаністів м. Бачка
Тополя (Сербія)
У період з 1981 – 2008 років Громова Н.Б. приймає активну участь у
концертній діяльності міста Ужгорода та за кордоном (Угорщина, Словаччина,
Чехія) у складі інструментального квартету, камерних ансамблів, вокального
ансамблю викладачів.
За свою багаторічну сумлінну роботу, за вагомий особистий внесок у
розвиток культури області, за розвиток міжнародних культурних зв’язків,
творчі здобутки на ниві професійного виховання юних музикантів, як директор,
неодноразово була відзначена грамотами, подяками Закарпатської обласної
ради, Закарпатського обласного управління культури, Ужгородського міського
голови, у 2008 році Президентом Угорщини була нагороджена «Угорським
срібним хрестом заслуг» та у 2013 році присвоєно звання «Заслужений
працівник культури України».

