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Викладає навчальні дисципліни:  

Освітній рівень «Бакалавр» – «Майстерність актора 

живого плану», «Майстерність актора (теорія)», 

«Основи сценічної імпровізації». 

 

Контакти. 

Електронна пошта: dovletovv4@gmail.com 

 

Коротка біографія. У 1977 р. закінчила Олександрійське культосвітнє 

училище за спеціальністю «Режисер драматичного театру». З 1978 по 1980 рр. 

працювала актрисою Кіровоградського обласного театру ляльок. У 1984 р . 

закінчила  Харківський державний інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського за 
спеціальністю «Актриса театру ляльок» (майстерня доцента І. П. Кагановської). 

З 1984 р. працює викладачем кафедри майстерності актора та режисури 

театру анімації. У різні роки обіймала посади доцента кафедри, завідувача 

кафедри майстерності актора та режисури театру анімації, заступника декана 

театрального факультету та заступника відповідального секретаря приймальної 

комісії ХДУМ ім. І. П. Котляревського. У 1989 р. закінчила курси підвищення 
кваліфікації у ЛДІТМіК ім. М. Черкасова (майстерня професорів 

Г. О. Товстоногова, А. Й. Кацмана, Л. А. Додіна, В. В. Петрова). 

 

Творчі досягнення.  

Випустила понад 300 акторів та режисерів, серед них 6 заслужених артистів 

України, 2 заслужених діяча мистецтв України та понад 50 лауреатів фестивалів 
різних рівнів. Як художній керівник курсу випустила 3 акторсько-режисерські 

курси. Її роботи, а також роботи викладачів курсу здобули нагороди на 

міжнародних та регіональних фестивалях: фестиваль театрів ляльок та інших 

форм сценічної анімації «Anima», «Театрон», «Курбалесія» (м. Харків), 

«Добрий Театр» (м. Енергодар), «Золотий Телесик» (м. Львів), «Інтерлялька» 

(м. Ужгород), «Подільська лялька» (м. Вінниця), «Обереги» (м. Івано-
Франківськ), фестиваль лялькарськи театральних шкіл «Лялька- не-лялька» 

(м. Білосток, Польща), та ін. 

Режисерські роботи на сцені навчального театру «ANIMA»: 

- «З життя комах» за п’єсою К. Чапека; 

- «До третіх півнів» за повістю В. Шукшина; 

- «Вільна Україна» за оповіданнями Остапа Вишні; 
- «Яре, до побачення» за повістю К. Сергієнка; 

- «Дядечко Філ та телевізор» за повістю Д. Прістлі; 

- «Ситуації та характери» за творами Д. Хармса; 
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- «Дрібниці життя» за творами Р. Бредбері, Д. Голсуорсі, Д. Селінджера, 

М. Зощенка, Н. Теффі, І. Буніна. 
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Стажування. 

Міжнародне стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в 

закладах освіти: Європейський досвід» (20.01.22 — 20.03.22 Україна-Польща).  


