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Коротка біографія. У 2009 році закінчила 

Харківський національний університет мистецтв імені 

І. П. Котляревського, отримала кваліфікацію «актор 

театру ляльок», магістр. Проходила стажування (асистентура) у 2011-2012 роках 

(ХНУМ ім. І. П. Котляревського), керівник – доцент С. Я. Фесенко. Проходила 

стажування у міжнародному проекті «15th International Seminar “Konstantin 
Stanislavsky and Michael Chekhov Today”», м. Валка, Латвія (2013). Проходила 

стажування у Київській Муніципальній Академії естрадного та циркового 

мистецтва ім. Л. Й. Утьосова (2014) за спеціальністю «пантоміма», викладач – 

доцент Т. А. Кузнецова Науково-педагогічне стажування в Харківській 

державній академії культури – 2021 рік. З 2009 року і донині – викладач, старший 

викладач кафедри майстерності актора та режисури театру анімації.  
 

Творчі досягнення. 

Актриса молодіжного театру «Апарте» (2004-2015), артистка театру вогню 

«East-fire» (2008-2016), фіналіст шоу «Україна має талант» (2010). Лауреат 

фестивалю «Курбалесія-2006» (вистава «Великий малюк Гулівер», композитор 

В. М. Птушкін, диригент Ш. Г. Палтаджян, режисер-постановник 
Р. М. Никоненко.). Лауреат Міжнародного фестивалю молодіжних театрів у 

м. Рига (Латвія, 2007), вистава «Дикий», режисер І. Г. Міщенко Лауреат 

фестивалю «ANIMА», вистава «Антігона», режисер-постановник заслужена 

артистка АР Крим О. Ф. Дмитрієва (2009). Лауреат премії «Краща жіноча роль» 

(вистава «Сестри», режисер І. Г. Міщенко, Міжнародний православний 

фестиваль, м. Санкт-Петербург, 2013). Лауреат премії «Кращий номер 
фестивалю» (м. Київ, Київ-Фаєр-Фестиваль 2012 р). 

Постановка пластичних номерів у виставі «1, 2, 3, 4, 5, Вінні-Пух іде 

шукать» режисер О. Коваль, ХОАТЛ ім. В. А. Афанасьєва, 2020 р. 

Постановка пластичних номерів у виставі «Молодильні яблука» режисер 

М. О. Романцева, ШСТСН, 2016 р. (диплом «Краще пластичне вирішення» ІХ 

Міжнародний юнацько-молодіжний театральний фестиваль аматорських 
колективів, м. Рівне, 2016 р., диплом «Краще пластичне вирішення» фестиваль 

«Жовтий звук» м. Харків, 2016 р.).  

Майстер-класи: 
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- Проведення майстер-класу у рамках проекту «Канікули в університеті 

мистецтв. Театральна феєрія» 2015 р.; 

- Проведення майстер-класу за темою «Сценічний рух, сценічний бій без 

зброї» 2020 р., та «Пантоміма. Базові вправи» 2021 р. у рамках проекту 

«Творчість. PRO»; 
- Проведення майстер-класу за темою «Мистецтво пантоміми» у ДШМ № 6, 

2020 р. 
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