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Викладає навчальні дисципліни: 

Освітній рівень «Бакалавр» – «Майстерність актора (анімаційний план)». 

Освітній рівень «Магістр» – «Методика викладання майстерності актора 

театру ляльок», «Акторсько-педагогічна майстерність», «Практика за фахом». 
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 Електронна пошта: dmitrieva.oksana777@gmail.com 

 

Коротка біографія. 1998 р. закінчила Дніпропетровський театрально-

художній коледж за спеціальністю «Артист театру ляльок». З 2001 по 2006 рр. 

навчалась заочно у Харківському національного університету мистецтв 

імені І. П. Котляревського за двома спеціалізаціями – театрознавство та 

режисура театру ляльок. 2007 року закінчила магістратуру Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карепнка-Карого. 

З 1998 р. – актриса Кримського театру ляльок (м. Сімферополь), в 2004-

2007 рр. – режисерка цього ж театру. 

Від 2007 р. – головна режисерка Харківського державного академічного 

театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва. З 2008 р. викладає на кафедрі майстерності 

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

 

Творчі досягнення. Здійснила постановки у театрах ляльок Каунаса, 

Києва, Львова, Полтави, Хмельницька, Черкас, Тернополя та інших міст, у 

навчальних театрах спеціалізованих вишів Києва та Харкова. На сьогоднішній 

день нею поставлено понад 45 вистав. Її постановки брали участь у понад 50 

всеукраїнських і міжнародних фестивалях і в більшості з них були відзначені 

почесними нагородами та Гран-прі). 

Вистави: «Король Лір» В. Шекспіра, «Одруження» М. Гоголя, «Прості 

історії Антона Чехова» за оповіданнями А. Чехова, «Майська ніч» М. Гоголя, 

«Вишневий сад» А. Чехова, «Казанова» за М. Цветаєвою, «Любов дона 

Перлімпліна» Ф. Г. Лорки, «Чарівне кільце» А. Цуканова, «Крила для 

Дюймовочки» А. Усачова, «Отак загинув Гуска» М. Куліша, «Король Лір» та 

«Гамлет» В. Шекспіра, «Уявний хворий» Ж.-Б. Мольєра, «Історія роду, який 

згубили марні надії, бойові півні та безпутні жінки» Л. Лягушонкової та 

К. Пенькової, «Я норм» Н. Захоженко. Зі студентами кафедри: «Білий пароплав» 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83,_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83,_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE


за Ч. Айтматовим, «Матінка Кураж» за Б. Брехтом, «Одруження Фігаро» за 

П. Бомарше, «Антігона» Софокла. 

 

Стажування. 

Серпень 2022 – Ukrainian artists's camp, Хорватія. 

Жовтень 2022 – «Форум культури майбутнього» (секція «Мистецтво на 

війні») в театрі Powszechny, Варшава, Польща. 
 


