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Коротка біографія. 

У 1998 р. закінчила Харківський інститут мистецтв 

ім. І. П. Котляревського за спеціальністю «театрознавство», у 2005 р. – 

аспірантуру при Київському національному університеті театру, кіно і 

телебачення ім. І  К. Карпенка-Карого. 

З 1998 по 2000 рр. працювала старшою лаборанткою кафедри 

майстерності актора драматичного театру і кіно Харківського інституту 

мистецтв ім. І. П. Котляревського.  

З 2005 р. паралельно з основною працею на посаді Відповідального 

секретаря правління Харківського міжобласного відділення Національної 

спілки театральних діячів України за сумісництвом викладала: «Історію 

образотворчого мистецтва» у Міжнародному слов’янському університеті 

(2005-2007 рр), «Історію українського театру» у Харківській державній 

академії культури (2007-2012 рр), «Історію західноєвропейського театру і 

театру США», «Історію зарубіжного театру», «Історію світового театру» у 

Харківському національному університеті мистецтв імені 

І. П. Котляревського (з 2011 р. по теперішній час. З 2017 р. – на основній 

роботі в ХНУМ імені І. П. Котляревського). 
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Професійні досягнення.  

Має публікації у спеціалізованих наукових виданнях та періодичній 

пресі. Кураторка, модераторка та учасниця понад 200 наукових, освітніх та 

мистецьких заходів серед яких  міжнародні та всеукраїнські науково-

практичні конференції, культурно-освітні семінари, лабораторії та семінари-

практикуми,  міжнародні та всеукраїнські театральні фестивалі, всеукраїнські 

конкурси професійних читців та ін.  
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Як експерт, член журі та театральний критик неодноразово брала участь 

у вітчизняних та міжнародних театральних фестивалях, мистецьких 

форумах, наукових конференціях, має досвід організаційної та кураторської 

роботи у сфері перформативних мистецтв понад 25 років. 

2022-2020 – Експертка Українського культурного фонду. 

2020-2021 – Експертка всеукраїнського театрального фестивалю-премії 

«ГРА». 

2019-2021 – Експертка відкритого театрального фестивалю «Театральна 

брама», м. Маріуполь. 

2021 – Експертка Міжнародного фестивалю театрів ляльок «Подільська 

лялька», м. Вінниця. 

2019- Експертка Всеукраїнського театрального фестивалю «Світогляд». 

м. Сєверодонецьк. 



2019 – учасниця міжнародного семінару-практикуму «Педагогічний 

марафон розвитку інклюзивної освіти Arts for hearts». 

2012 – Координаторка, членкиня редакційної колегії  збірки матеріалів 

міжнародної наукової конференції «Лесь Курбас в контексті світової та 

вітчизняної культури». 

2003-2015 Засновниця Відкритого фестивалю недержавних театрів 

«Курбалесія», м. Харків. 

2005-2006 Засновниця Всеукраїнського конкурсу професійних читців ім. 

Р. Черкашина, м. Харків. 

 

Стажування: 

2022 – Кемп для митців з України. Курс лекцій та майстеркласів 

«Мистецтво як підтримка для постраждалих від війни. Фокус діти та сім’я» , 

Хорватія (30 год). 

2021 – Пройшла курс навчання «Спеціальна та інклюзивна освіта в 

сучасній середній та вищій школі: моделі, інструменти, європейський досвід» 

у  Central European Academy Studies and Certifikation CEASC (30 годин, 

сертифікат № 0672.21). 

2021 – Всеукраїнський оперний форум «Opera UA 2021». 

2021 – Міжнародне стажування «Fundraising and organization of project 

activities in educational establishments: European experience» (Польща-

Україна) та робота над проєктом «Inclusion in the Sphere of Culture and 

Education: Challenges and Prospects», 180 год. 6 кредитів ЄКТС. 

2020 – пройшла курс навчання «Проєктний підхід в діяльності 

сучасного закладу освіти» у Central European Academy Studies and 

Certifications CEASC (30 годин, сертифікат № 0672.20). 

2019 – Організація та участь міжнародного культурно-освітнього 

семінару для працівників культури, Харків (Всесвітній центр мови їдиш – 

Ізраїль, ЄКЦ «Бейт Дан» – Харків). 

2019 – стажування у Харківський державній академії дизайну і мистецтв 

на Кафедрі історії і теорії мистецтв. 

2019 – кураторка, спікерка семінару-тренінгу «Театр і інклюзія» в рамках 

соціально-мистецького проєкту «Простір можливостей». 

 

Членкиня Міжнародної Спілки діячів театру ляльок UNIMA (Union 

Internationale dela Marionnette). 

Членкиня Національної спілки театральних діячів України. 


