
Графік консультацій 

абітурієнтів ХНУМ імені І. П. Котляревського 2022 р. 

Спеціальність 026 – Сценічне мистецтво  

Акторське мистецтво драматичного театру і кіно 

Назва 

дисципліни 

Дата Час Викладач Засоби комунікації 

Основи 

мистецтва 

художнього 

читання 

04.06.22 12.00 – 

16.00 
Цимбал Наталія 

Миколаївна 

старший викладач 

кафедри сценічної 

мови 

tsymbalnatn@gmail.com  

Усі посилання на відео 

скидати на пошту. Бажано 

їх скинути напередодні, 

аби викладачка мала час 

все продивитись. Після 

перегляду відео, 

призначається онлайн-

консультація (до10 хв.) по 

Viber чи Telegram на тел. 

+380 (50) 698 54 09 

(Nataliia Tsymbal) на 

певний час у порядку черги 

з 12:00 до 16:00 

Перевірка 

ритмічно-

пластичних 

даних 

11.06.22 12.00 – 

16.00 
Шевченко Анастасія 

Ігорівна 

старший викладач 

кафедри 

майстерності актора 

та режисури театру 

анімації 

anastasia140287@gmail.com 

Telegram, Viber 

 тел. +380 (96) 354 81 84 

 

Перевірка 

вокальних 

даних  

18.06.22 12.00 – 

16.00 
Хуторська Анна 

Йосипівна 

доцент кафедри 

сценічної мови, 

кандидат 

мистецтвознавства  

snumiki@ukr.net 

Telegram, Viber 

тел. +380 (95) 847 53 87 

 

Майстерність 

актора 

25.06.22 12.00 – 

16.00 
Колчанова Людмила 

Миколаївна 

доцент кафедри 

майстерності актора 

та режисури 

драматичного 

театру, кандидат 

мистецтвознавства 

elenteatr@gmail.com 

Telegram, Viber 

тел. +380 (67) 914 51 01 

 

 

 

 

 



Режисура драматичного театру   

Основи 

мистецтва 

художнього 

читання 

04.06.22 12.00 – 

16.00 
Гукасян-Коробейникова 

Сніжана Олександрівна 

старший викладач 

кафедри сценічної мови 

lightelphy@ukr.net 

Усі посилання на відео 

скидати на пошту. 

Бажано їх скинути 

напередодні, аби 

викладачка мала час 

все продивитись. 

Після перегляду відео, 

призначається онлайн-

консультація (до10 

хв.). 

Telegram тел. +380 

(66) 150 59 36 

Режисура 18.06.22 12.00 – 

16.00 
Ладенко Ігор Львович 

викладач кафедри 

майстерності актора та 

режисури драматичного 

театру 

igorladenko@gmail.com 

Telegram тел. +380 

 (50) 977 07 32 

 

 

Акторське мистецтво театру ляльок 

Основи 

мистецтва 

художнього 

читання 

04.06.22 12.00 – 

16.00 
Цимбал Наталія 

Миколаївна 

старший викладач 

кафедри сценічної 

мови 

tsymbalnatn@gmail.com  

Усі посилання на відео скидати 

на пошту. Бажано їх скинути 

напередодні, аби викладачка 

мала час все продивитись. 

Після перегляду відео, 

призначається онлайн-

консультація (до10 хв.) по 

Viber чи Telegram на тел. +380 

(50) 698 54 09 (Nataliia 

Tsymbal) на певний час у 

порядку черги з 12:00 до 16:00 

Перевірка 

ритмічно-

пластичних 

даних 

11.06.22 12.00 – 

16.00 
Шевченко 

Анастасія Ігорівна 

старший викладач 

кафедри 

майстерності 

актора та 

режисури театру 

анімації 

anastasia140287@gmail.com 

Telegram, Viber 

 тел. +380 (96) 354 81 84 

 

Перевірка 

вокальних 

даних  

18.06.22 12.00 – 

16.00 
Хуторська Анна 

Йосипівна 

доцент кафедри 

сценічної мови, 

кандидат 

мистецтвознавства 

snumiki@ukr.net 

Telegram, Viber 

тел. +380 (95) 847 53 87 

 



Майстерність 

актора 

25.06.22 12.00 – 

16.00 
Дмітрієва Оксана 

Федорівна 

доцент кафедри 

майстерності 

актора та 

режисури театру 

анімації, заслужена 

артистка АРК 

dmitrieva.oksana777@gmail.com 

Telegram, Viber 

тел. +380 (67) 758 85 08 

 

 

Режисура театру ляльок  

Основи 

мистецтва 

художнього 

читання 

04.06.22 12.00 – 

16.00 
Гукасян-

Коробейникова 

Сніжана 

Олександрівна 

старший викладач 

кафедри сценічної мови 

lightelphy@ukr.net 

Усі посилання на відео 

скидати на пошту. Бажано 

їх скинути напередодні, 

аби викладачка мала час 

все продивитись. Після 

перегляду відео, 

призначається онлайн-

консультація (до10 хв.). 

Telegram тел. +380 

(66) 150 59 36 

Режисура 18.06.22 12.00 – 

16.00 
Інюточкін Олександр 

Олександрович 

Завідувач кафедри 

майстерності актора 

та режисури театру 

анімації, професор, 

заслужений діяч. мист. 

України 

a.inutochkin@gmail.com 

Telegram, Viber 

тел. +380 (50) 300 39 33 

 

 


