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Коротка біографія. Наталія Цимбал – акторка 

театру та кіно, режисерка, тренерка з акторської 

майстерності та техніки мовлення – у 1994 р. 

закінчила Харківський державний інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського за 
спеціальністю «акторка театру ляльок». Протягом 2000-2003 років була 

здобувачкою наукового ступеню Київського національного університету 

театру, кіно і телебачення за спеціалізацією «Сценічна мова». Наталія Цимбал 

протягом 1995-2018 років була науковою співробітницею Харківського 

літературного музею, є акторкою та співзасновницею першого в Харкові 

недержавного українського театру «Арабески».  
 

 Творчі досягнення.  

Як акторка брала участь у міжнародних театральних проєктах: «Під крилом 

ластівки» (реж. В. Ткач – «Яра Мистецька Група», США; 2018), українсько-

британський документально-театральний проєкт «Chernobyl @30» (Théâtre Sans 

Frontiéres, UK / Arabesky, UA; реж. С. Олешко; 2016), польсько-український 
документально-театральний проєкт «Aporia’43» / «Декалог: локальна світова 

війна» (реж. Л. Вітт-Махайловскі – «Scena Prapremier inVitro», Польща; С. 

Олешко – театр «Арабески», Україна; 2012), польсько-український театральний 

проєкт «Бляха муха» за п’єсами Віткаци  (реж.: І. Ґошковскі, А. Дичко, 

А. Ґрошинська – Польща; 2011). У проєкті «Театротерапія як засіб соціальної 

реабілітації» (спільно з ГО «N-Studio», Стокгольм) була режисеркою 
постановки п’єси Ж. Жене «Покоївки» у колонії № 54 м. Харкова (2006). Була 

учасницею численних міжнародних театральних фестивалей. 

Виступає консультантом зі сценічної мови у постановках режисерки 

О. Дмітрієвої у Харківському державному академічному театрі ляльок 

ім. В.А. Афанасьєва. Активно проводить тренінги з техніки мовлення та 

акторської майстерності як професіоналам, так і непрофесіоналам, включно з 
інклюзивними групами. З 2012 р. знімається в телесеріалах українського 

кіновиробництва («Женский доктор», «Черговий лікар», «Вещдок», «Київ 

вдень та вночі», «І будуть люди» тощо). 
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Педагогічна робота. 

З 2002 року викладає дисципліну «Сценічна мова» на театральному 

факультеті ХНУМ ім. І.П. Котляревського, з 2021 року почала викладати 

дисципліну «Робота з мікрофоном». У 2019 р. вела «Курс майстерності актора» 
студентам Української Академії Лідерства, Харків. Наталія Цимбал є авторкою 

методичних розробок та програм з дисципліни «Сценічна мова» для здобувачів 

вищої освіти акторської та режисерської спеціалізацій, а також з дисципліни 

«Робота з мікрофоном». 
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Стажування. 

2022 – Ukrainian Artists Camp (Croatia, September), майстер-класи та курс 

лекцій «Art as support for victims of war with a focus on children and families» of 

Nigel Osborne (UK) 

2016 – Стажування та проведення тренінгів у «Théâtre Sans Frontières», 
Hexham, Northumberland, GB (, Великобританія). 

 

 


