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Коротка біографія. У 1972 р. закінчила Ленінградський інститут театру, 
музики та кінематографії, кваліфікація –  артистка театру ляльок. Працювала у 

Мурманському театрі ляльок. У 1975 р. була запрошена до Харківського театру  

ляльок, де працювала актрисою вищої категорії до 1997 р. і продовжує 

працювати, але вже за сумісництвом режисером-репетитором. У Харківському 

державному інституті мистецтв (нині Харківський Національний університет 

мистецтв) працювала за сумісництвом з 1977 р. до 1997 р. У 1997 р. отримала 
вчене звання доцента і донині працює в університеті викладачем на кафедрі 

майстерності актора та режисури театру анімації.  

 

Педагогічна робота. 

Як художній керівник випустила 15 курсів, на яких здобули вищу освіту 

136 студентів. Зокрема: Р. Неупокоєв – заслужений діяч мистецтв України, 
Ю. Романов та О. Вінник – заслужені актори України. Багато випускників є 

учасниками та дипломантами численних міжнародних та українських фестивалів 

театрів ляльок. 

Дипломні вистави на сцені Навчального театру: 

- «Золотий ключик»  О. Толстой –  режисер-репетитор; 

- «Лисичка, Котик та Півник» О. Олесь – режисер-репетитор; 
- «Коза-дереза» М. Лисенко – режтсер-репетитор; 

- «Мишкові гулі» Є. Чеповецький – режисер; 

- «Скупий лицар» О. Пушкін – режисер-репетитор; 

- «Патріот» О. Олесь – режисер-репетитор; 
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- «Таємничий гіпопотам» В. Лівшиць, І. Кічанова –  режисер; 

- «Заздрісний котик» Ю. Бобошко –  режисер; 

- «Жмутки по завулочках» Б. Заходер – режисер; 

- «Гуси-лебеді» народна казка – режисер-репетитор; 

- «Мийдодір» К. Чуковський – режисер; 
- «Білий пароплав» Ч. Айтматов – режисер-репетитор; 

- «Колобок» Є. Патрік – режисер; 

- «Принцеса та свинопас» Г.-Х. Андерсен – режисер; 

- «Комедія дель-арте» –  режисер. 

Фестивалі та майстер-класи. 

- Участь у Міжнародному фестивалі лялькарських шкіл у місті Білосток 
(Польща) з дипломною виставою «Патріот» за п’єсою О. Олеся. 2006 р. 

- Участь у міжнародного фестивалю театрів ляльок «Золотий Телесик» - 

дипломна вистава Гуси-лебеді», дипломант фестивалю. 2009 р. 

- Участь у Міжнародному фестивалі театрів ляльок «Золотий Телесик» у 

місті Львові з дипломною виставою «Дюймовочка» за мотивами нар. 

казки, майстер-клас з тростинною лялькою для учасників фестивалю та 
презентація навчального посібника «Основи тренінгу і техніки актора 

театру ляльок». 2011 р. 

- Участь у Міжнародному фестивалі лялькарських шкіл у місті Білостоці 

(Польща) з дипломною виставою «Мумий троль» за мотивами казок 

Т. Ясон. 2014 р. 

- 29 Міжнародний театральний фестиваль «Валізка» м. Ломжа  (Польща) з 
показом дипломної вистави «Білий пароплав» за повістю Ч. Айтматова, 

2016 р. 

- Участь у першому Київському Міжнародному фестивалі театрів ляльок, 

майстер-клас відкритого уроку «Робота рук – перша й необхідна ланка у 

творчості актора театру ляльок». 2017 р. 

- Міжнародний форум театрів ляльок «Казковий диво грай», майстер-клас 
«Створення образу у виставі рукавичною лялькою». Показ дипломної 

вистави «Комедія даль арте». 2018 р. 

- Дипломант Міжнародного фестивалю театрів ляльок у м. Вільянді 

(Естонія). Показ вистави «Принцеса та Свинопас» та майстер-клас з 

петрушковою лялькою. 2019 р. 

- Участь у третьому Київському Міжнародному фестивалі театрів ляльок, 
майстер-клас відкритого уроку з тростинними ляльками. Презентація 

посібника «Школа лялькаря: від тренінгу до образа з лялькою». 2019 р. 

 

Творчі досягнення. 

Ролі у виставах Харківського академічного театру ляльок імені 

В. А. Афанасьєва: 
- Принцеса Дішпіранда, «Чортів млин» І. Штока; 

- Попелюшка, «Попелюшка» Ш. Перро; 

- Киця, «Кицін дім» С. Маршака; 

- Принцеса, «Кіт у чоботях» за мотивами казки Ш. Перро; 



- Заєць та Мавпочка, «Таємничий Гіпопотам» В. Лівшиця; 

- Ельвіра Павлівна, «Святий і грішний» М. Ворфоломєєва; 

- Лисиця, «Колобок» Є. Патрік; 

- Мальчиш-Кібальчиш, «Військова таємниця» А. Гайдара; 

- Мачуха, «Морозко» народна казка; 
- Мати та бабуся, «Червона шапочка» Брати Ґрімм; 

- Бабуся та Лисичка, «Чарівні рукавички» за мотивами народних казок. 

Гран-прі на Міжнародному фестивалі театрів ляльок у Будапешті у1993  р.;  

- Аліса, «Аліса у країні див» Льюис Кэрролл; 

- Аббатиса, дружина Чипорелло, «О, жінка» за твором Дж. Бокаччо 

«Декамерон»;  
- Дружина Семпліярова, «Майстер та Маргарита» М. Булгакова. 
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