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До того, як ступити на бажану стежку педагога, 
Наталія Володимирівна закінчила чотири курси вечір-
нього відділення радіотехнічного факультету Київського 
інституту інженерів цивільної авіації, паралельно пра-
цюючи у Конструкторському бюро Заводу Антонова.

Любов до дітей та велике бажання стати вчителем 
стали визначальними у житті Наталії Володимирівни, 
адже вона вирішила присвятити себе мистецтву пробу-
джувати та розвивати в юних душах потяг до знань. Так, 
у 1977 р. закінчила філологічний факультет Київського 
державного педагогічного інституту імені О. М. Горь-
кого, здобувши кваліфікацію вчителя української мови 
та літератури. У цьому ж році працювала старшим 
викладачем на польському факультеті рідного вишу.

Згодом стала випускницею аспірантури Інституту 
мовознавства імені О. О. Потебні Академії наук УРСР. 
У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 
«Семантико-стилістичні та дереваційні особливості 
конотативних антропонімів в художніх текстах».

Протягом понад 24 років (1980–2004) — викладач, 
старший викладач, доцент ка фед ри української і росій-
ської мов як іноземних Інституту міжнародних відно-
син Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. З 1995 р. на базі Інституту міжнародних від-
носин КНУ ім. Т. Шевченка було започатковано Дипло-
матичну академію (згодом — Дипломатична акаде-
мія при МЗС України), в якій Наталія Володимирівна 
викладала програмні нормативні курси «Культура мови», 
«Мова ділових паперів» і «Ділова українська мова». З 

2004 р. і до сьогодні — доцент Академії адвокатури Укра-
їни. Н. В. Ботвина має понад 270 публікацій. Серед них: 
монографія «Конотативні антропоніми в українській 
і російській літературі»; навчальні посібники «Офіційно-
діловий та науковий стилі української мови», «Ділова 
українська мова» (три видання); програмні нормативні 
курси «Культура української мови», «Ораторське мисте-
цтво», «Дипломатичне листуван ня», «Міжнародні куль-
турні традиції» та ін. Розроблені та викладаються дис-
ципліни: «Ділова українська мова», «Українська мова 
за професійним спрямуванням», «Адвокатська майстер-
ність», «Основи теорії мовної комунікації», «Діловий 
етикет», «Дипломатичне листування», «Основи пси-
хології», «Дипломатичний протокол та етикет», «Між-
культурна комунікація». Наталія Володимирівна однією 
з перших після прийняття закону про мови видала книги 
з офіційно-ділового та наукового стилів української 
мови, ділової української мови.

У сфері її наукових інтересів — міжкультурна кому-
нікація, менталітет та імідж. Ці аспекти наукових дослі-
джень знайшли відображення у таких виданнях: «Між-
народні культурні традиції: мова та етика ділової 
комунікації» (два видання), «Міжнародні культурні тра-
диції», «Мова та етикет бізнесової комунікації і міжна-
родні культурні та етичні норми бізнес-культур». Розро-
блені та впроваджені у навчальний процес такі навчальні 
підручники та посібники: «Ділова українська мова», 
«Українська мова за професійним спрямуванням», 
«Вступ до мовознавства», «Культура мови», «Україн-
ська та російська мови як іноземні», «Діловий етикет», 
« Релігієзнавство», «Ораторське мистецтво», «Між-
культурна комунікація», «Дипломатичне листування», 
«Дипломатичний етикет», «Дипломатичний протокол».

Н. В. Ботвина завдяки навчанню у КДПІ 
ім. О. М. Горького отримала глибокі знання з фахових 
предметів, а також принципів психологічного контакту 
з учнями. Визначальну роль у її професійному та осо-
бистісному становленні відіграла Л. І. Мацько — видат-
ний український мовознавець, д-р філол. наук, проф., 
дійсний член НАПН України. Вона — Викладач з вели-
кої літери, зуміла прищепити своїм вихованцям любов 
як до української мови, так і до учнів, а це — неодмінна 
запорука успіху в дуже складній, проте надзвичайно 
цікавій та вкрай відповідальній викладацькій справі.

Наталія Володимирівна виховала двох дочок — 
Ксенію та Марію. Ксенія закінчила факультет жур-
налістики КНУ ім. Т. Шевченка, Київський націо-
нальний університет театру, кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенка-Карого, зараз навчається у Міжнарод-
ному інституті глибинної психології за спеціальністю 
«Психоаналітик» (Франція). Марія — випускниця 
Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шев-
ченка, Лондонського університету королеви Марії та 
юридичного факультету BPP University (Лондон). 
Наразі — англійський адвокат.

Життєве кредо Н. В. Ботвиної — «Роби добро, та 
кидай його у воду» і «Немає поганих дітей — є погані 
батьки і погані вчителі».

Хобі — мандрівки (Німеччина, Польща, Італія, 
Великобританія), піклування про домашніх тварин та 
догляд за улюбленими квітами — ірисами.
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