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Коротка біографія. У 2015 р. закінчила магістратуру ХНУМ імнгі 
І. П. Котляревського за спеціальністю «театральне мистецтво» за фахом 

«актриса театру ляльок». Після закінчення університету працювала акторкою 

Хмельницького академічного обласного театру ляльок. З 2018  р. працює 

викладачем кафедри майстерності актора та режисури театру анімації 

Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, з 

2020 р. – основне місце роботи. 
 

Творчі досягнення. 

Співпрацюю з міжнародними театральними проєктами, театром А3 (Польща) 

в якості запрошеної акторки у виставах «Słońce na wschodzie, na zachodzie 

Księżyc. Sen o nocy letniej», «Sences», «Dance Macabre», театром «Vechoria» 

(Україна).  
2015-2016 працювала акторкою Хмельницького академічного обласного 

театру ляльок. 

Співавтор інсценованого тексту до вистави «Золоторогий Олень» за 

Д. Павличком (реж. С. Брижань) Львівського академічного обласного театру 

ляльок.  

Співавтор творчого проєкту «ANIMAARTFORPEACE» 2022 р. 
Дипломні вистави учбового театру «ANIMA»: 

- «Брати і сестри», 2021, режисер-репетитор; 

- «Мій тато – Пітер Пен», 2021, режисер-репетитор; 

- «Дрібниці життя», 2021, режисер-репетитор; 

- «Мертві душі» за мотивами поеми М. Гоголя, 2019, 2021, режисер-

репетитор; 
- «Казки Андерсена», 2019, режисер-репетитор; 

- «Муммі-трєль в чотири акти, п’ять сердець та без антракту» за мотивами 

казок Т. Янсон, 2018, режисер-репетитор. 

Тренінги та фестивалі: 
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- Міжнародний фестиваль лялькарських шкіл «METAFORMY», Академії 

Театрального Мистецтва імені Станіслава Виспянського у Кракові, філія у 

Вроцлаві, Польща (жовтень 2022). Проведення серії майстер-класів 

«Renovation from ruination». 

- Участь в Ukrainian Artists Camp та прослуховуванні курсу лекцій «Art as a 
support for victims of war with a focus on children and families» від Найджела 

Осборна, Хорватія (серпень 2022). 

- Міжнародний фестиваль лялькарських шкіл «LalkaNieLalka» Варшавська 

театральна академія ім. А. Зельверовича, філія в Білостоку, Польща 

(червень 2022). 

- Міжнародний мультижанровий фестиваль для молодої аудиторії «СТРУС»  
(Україна, 2021).  

- “Wertep” International Theatre Festival (Польща, 2016 - 2020).  

- Участь у проекті міжнародної співпраці між кафедрою майстерності 

актора та режисури театру анімації ХНУМ імені І.П. Котляревського та 

факультетом мистецтва театру ляльок (м. Вроцлав, Польща) Академії 

Театрального Мистецтва імені Станіслава Виспянського у Кракові 
«Традиційні та інноваційні методи виховання актора театру анімації в 

умовах дистанційної освіти» (2020).  

- “Wschód Kultury /Mozaika Wschodnich Impresji” (Польща, 2019).  

- International Theatre Festival “FETA” (Польща, 2018).  

- “Perspektywy – 9 Hill Festival” (Польща, 2018).  

- Молодіжний обмін “INCLUS - Inclusive community in the mirror of theatrical 
performance” (Erasmus+, Палермо, Італія, 2018). 

- Міжнародний театральний фестиваль “ANIMA” (Україна, 2018).  

- Майстер-класи з виготовлення масок від Deborah Hunt (Польща, 2017-

2018).  

- Майстер-клас «Сучасний американський танець у стилі Бродвею для 

професіоналів та аматорів» від Філіпа Барайодана та Еббі Літхарт в рамках 
проекту «Шлях до Бродвею» (Україна, 2017).  

- International Festival of Student`s Puppet theatre in Tehran (Іран, 2014).  

- Міжнародний фестиваль «Золотий Телесик» (Україна, 2013).  

- Міжнародний фестиваль «Подільська лялька» (Україна, 2013).  

 

Публікації. 

Teatr lalek niepodległej Ukrainy // Teatr Lalek (Польща). №2-3. 2022. 

 

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. 
2020 – Стажування у Варшавській театральній академії 

ім. А. Зельверовича, філія в Білостоку під керівництвом професора Марека 

Вашкеля.  

Членкиня Ради молодих науковців ХНУМ імені І. П. Котляревського. 


