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ародилася 4 грудня 1957 р. в м. Києві у сім’ї
Григорія Савовича та Ніни Василівни Шупиків.
Батько — військовий льотчик, учасник бойових дій
під час Великої Вітчизняної війни, орденоносець;
у 1945 р. був удостоєний почесного звання «Герой
Радянського Союзу».
У 1975 р. стала випускницею середньої школи
№ 149 м. Києва. У 1980 р. з відзнакою закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія» У 1981 р. вступила до аспірантури (стаціонарна
форма навчання) на кафедру філософії Київського
державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. З 1987 до 1993 р. — асистент кафедри філософії Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова. З 1993 р. до 1998 р. — старший
викладач кафедри філософії цього ж вишу.
У березні 1997 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Гносеологічна проблематика
у творчості Петра Ліницького» за спеціальністю «Історія
філософії». З 1999 р. — доцент кафедри. З 2004 р. працює
на посаді професора кафедри філософії.
З 2000 по 2003 р. навчалася у докторантурі НПУ ім.
М. П. Драгоманова. У вересні 2006 р. захистила докторську дисертацію у КНУ ім. Т. Шевченка на тему «Київська духовно-академічна філософія: аналіз логікогносеологічних тенденцій» за спеціальністю «Історія
філософії».
У 2007 р. Наталії Григорівні було присвоєно вчене
звання професора. В 2011 р., згідно з Указом Президента України № 958, за значний особистий внесок
у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, нагороджена почесним
званням «Заслужений працівник освіти України».
За роки роботи в НПУ ім. М. П. Драгоманова Н. Г. Мозгова викладала й продовжує викладати такі навчальні дисципліни: «Традиційна логіка»,
«Математична логіка», «Логіка і методологія логічного
аналізу тексту», «Філософія й методологія науки»,
«Методологія гуманітарного пізнання», «Методи та
методологія наукового дослідження», «Онтологія,
гносеологія, феноменологія», «Риторика», «Філософія», «Історія української філософії», «Філософія
Відродження й Нового часу» та ін.
Наталія Григорівна є автором понад 250 наукових праць (статті, підручники, навчальні та методичні посібники з історії української філософії,
філософії, філософії й методології науки, традиційної логіки). Царина її наукових інтересів — це історія духовно-академічної та університетської філософії України ХІХ — поч. ХХ ст. Вперше в Україні
у галузі історії філософської думки в наукових доробках Н. Г. Мозгової було представлено важливу наукову проблему, а саме — теоретичну реконструкцію
логіко-гносеологічних поглядів філософів Київської
духовної академії та їх загальну оцінку на фоні
європейського контексту. Вперше дослідниця ввела
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у науковий обіг рукописи лекцій та їх текстуальні
першодруки з логіки та гносеології професорів Київської духовної академії, зокрема І. Скворцова, В. Карпова, Й. Міхневича, П. Авсенєва, Ор. Новицького,
С. Гогоцького, П. Юркевича, П. Ліницького. Її наукові розвідки завжди пов’язані з роботою в архівах
м. Києва, зокрема в Центральному державному історичному архіві України м. Києва, Інституті рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Державному архіві м. Києва.
Під науковим керівництвом Н. Г. Мозгової успішно
захистили кандидатські дисертації з історії філософії
та філософської антропології дев’ять аспірантів.
Наталія Григорівна має такі наукові та громадські нагороди: орден святої великомучениці Варвари
(2004), Грамота Верховної Ради України «За заслуги
перед українським народом» (2005), почесне звання
«Відмінник освіти України» (2006), Почесна грамота
Міністерства освіти і науки України (2007), медаль
«М. П. Драгоманов» (2010), орден святих Кирила
і Мефодія (2010), почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2011), срібна медаль «М.
П. Драгоманов: 1845–1995 рр.» (2012), Почесна грамота Товариства «Знання» України (2015).
Разом із чоловіком Анатолієм Миколайовичем
виховала двох дітей: син Артем і донька Тетяна, як
і мати, вибрали науково-педагогічну стежку. Син є
докторантом Інституту географії Національної академії наук України, донька — викладач японської мови
в Інституті іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова, кандидат філософських наук.
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