
 

 

 

 

 

 

                                  

Микола Мозговий 

Відомий український композитор-пісенник, 

виконавець, народний артист України. 

 

                                Віхи життя та творчості 

 Народився 1 вересня 1947 р. у селі Сарнів Волочиського району 

Хмельницької області. З 1957 по 1962 р. навчався у музичній школі 

паралельно із загальноосвітньою. У 1962 р. вступив до Чернівецького 

музичного училища. Після його закінчення служив у лавах Радянської Армії. 

У 1969 р. вступив до Харківського юридичного інституту. З 1970 р. 

паралельно навчався у Республіканській студії естрадно-циркового 

мистецтва. По закінченні працював у Івано-Франківській та Хмельницькій 

філармоніях. З 1973 р. по 1994 р. працював в Українському гастрольно-

концертному об'єднанні "Укрконцерт".  

За ці роки приймав участь і став лауреатом Всесоюзного телевізійного 

конкурсу "Артлото" в Москві, Республіканських конкурсів "Молоді голоси" в 

Ворошиловграді, фестивалю комсомольської пісні в Херсоні, Всесоюзного 

конкурсу на краще виконання пісень країн соціалістичної співдружності в 

Ялті, Всесоюзного телевізійного фестивалю Пісня - 79, 80, 88, шлягер-

фестивалю "Дрезден-82" (Німеччина). 

У 1993 році заснував Український мистецький фонд імені В. Івасюка, в 

якому є президентом, та 1994 року заснував Український державний театр 

пісні, в якому став директором та художнім керівником. У 1985 р. присвоєно 

почесне звання "Заслужений артист України". У 1993 р. удостоєно 

почесного звання "Народний артист України".  

 



Професійний композитор, вокаліст. Мозговий закінчив Київську 

державну консерваторію ім. П. І. Чайковського. Завідуючий кафедрою 

вокалу Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. 

Відомий автор та виконавець. Його пісні виконують популярні артисти 

української та зарубіжної естради. Один із засновників Міжнародного 

конкурсу молодих виконавців української естрадної пісні ім. Володимира 

Івасюка, Міжнародного телевізійного фестивалю "Море друзів", 

Міжнародного конкурсу молодих виконавців популярно сучасної естрадної 

пісні "Ялта - 95, 96 97, 98, 99", традиційної святкової програми "Новорічне 

рандеву під куполом цирку".  
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