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Коротка біографія. Гукасян-Коробейнікова Сніжана Олександрівна 

закінчила магістратуру філологічного факультету ХНУ ім.В.Н. Каразіна у 

2010 р., (спеціальність – прикладна лінгвістика); магістратуру театрального 

факультету ХНУМ імені І.П. Котляревського у 2013 р., (спеціальність – 

театральне мистецтво); асистентуру-стажування при кафедрі сценічної мови 

ХНУМ імені І.П. Котляревського у 2017 р., (науковий керівник – Заслужена 
артистка України Грінік Т.Л.) 

 

Сфера наукових інтересів: сценічна мова; мовлення на телебаченні, у 

кіно; риторика, ораторська майстерність, логопедія, міжкультурний дискурс. 
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Творчі досягнення. Постановка зі студентами та участь у драматичній 

поетичній виставі «Пер Ґінт»,  участь вистави у фестивалі « Я і Села Брук» 

2018 р. 

Проведення семінару для працівників театральних колективів «Виразне 

мовлення та свобода голосу», 6 жовтня 2021 року. 
Член журі: «Voice of city» – Полтава, 2018 р.; конкурс «Лети» 2018 та 

2019 р. – м. Харків; конкурс читців «Вічне слово кобзаря», м. Харків березень 

2021 р. 

 

Стажування.  

2014 р. – Стажування на факультеті лялькарської майстерності у 
м. Білосток Театральної академії імені О. Зельверовича (Польща). 


