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Коротка біографія.  
Іванова Ю.М. у 1984 році закінчила Харківське музичне училище ім. 

Б.Лятошинського. У 1989 році - Харківський інститут мистецтв ім. 
І.П.Котляревського (клас проф. Бєлік-Золотарьової Н.А). Ю.М.Іванова Ю.М. 
з 1983 року працювала  керівником молодшої групи хору Скворушка»  
харківського обласного Палацу піонерів ім. П.Постишева. У 1990 році вона 
стає керівником хору «Скворушка», де вона працює і зараз.  З 1992 року  
працює викладачем кафедри музики харківського державного інституту ім. 
Г.Сковороди. Спостерігаючи за творчими успіхами дитячого хору 
«Скворушка», її запрошують до викладання на кафедру хорознавства та 
хорового диригування харківського державного інституту культури. 
Парктична робота з дитячим хором призводить до написання Ю.М.Івановою 
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дисертації за темою «Дитяча хорова культура Харківщини останньої третини 
ХХ ст.» . У 2000 році вона отримує науковий ступінь кандидата 
мистецтвознавства. З 2002 року Іванова Ю.М. працює у викладачем, а потім 
доцентом у харківському національному унівеститеті  мистецтв ім. 
І.П.Котляревського.   З 2016р. Іванова Ю.М.працювала на кафедрі 
хорознавства та хорового диригування Харківської державної 
академіїкультури. З 2022 року – повернулася на кафедру хорового та оперно-

симфонічного диригування Харківського національного університету 
мистецтв ім. І.П.Котляревського.  

Понад 30 років хор «Скворушка» під її орудою веде активну творчу 
діяльність. За роки керівництва Ю.М.Івановою колектив здобув звання 
«Народний», став лауреатом багатьох міжнародних та всеукраїнських  
конкурсів.  У 2010 році Ю.М.Іванова створює жіночий хор «Розмай» 
харківської гуманітарно-педагогічної академії, який також є лауреатом 
багаьох конкурсів. За успіхи в роботі вон має низку подяк та грамот: Почесна 
Грамота Міністерства  освіти і науки України (2005 р.; 2009 р.); Грамота 
Харківської обласної державної адміністрації (2002, 2005 рр.); Подяка 
Харківського міського голови ( 2005р.); Почесна Грамота Харківської 
обласної державної адміністрації ( 2015 р.) та інші. 

Наукові досягнення. Результативно працює у науково-методичній 
галузі, має низку наукових статей та методичних розробок. 
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