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Коротка біографія. У 1978 р. закінчила  Харківський державний інститут 

мистецтв ім. І. П. Котляревського, театральний факультет за спеціальністю 

«Акторське мистецтво драматичного театру». З 1977 р. працює у Харківському 
академічному російському драматичному театрі ім. О.С. Пушкіна, акторкою 
вищої категорії. У 2007 р. закінчила Харківську державну академію культури 
здобувши кваліфікацію магістра з театрального мистецтва. У 2010 р. у 
Харківській державній академії культури захистила дисертацію «Феномен 
актриси та співачки Є. П. Кадміної у культуротворчих процесах кінця XIX ст.» 

здобула науковий ступінь «Кандидата мистецтвознавства зі спеціальності» 
17.00.01 - теорія та історія культури (ДК № 064265). У 2015 р. отримала вчене 
звання доцента кафедри майстерності актора. 

 

Педагогічна діяльність. У 2007-2018 рр. – викладала дисципліни: 

«Сценічна мова» та «Майстерність актора» на театральному факультеті ХДАК. 
З 2018 р. викладає дисципліни «Майстерність актора» та «Сценічна мова» на 
театральному факультеті ХНУМ ім. І. П. Котляревського, здійснює наукове 
керівництво магістерськими дипломними роботами. 
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Стажування та підвищення кваліфікації.  
На кафедрі майстерності актора факультету сценічного мистецтва 

Харківської державної академії культури за акредитованою спеціальністю 026 
«Сценічне мистецтво» (освітньою програмою «Акторське мистецтво 
драматичного театру і кіно») з 05 лютого 2021 р. по 05 травня 2021 р. 
тривалістю 180 годин (6 кредитів ЄКТС) згідно з наказом № 12 від 04 лютого 
2021 р. Довідка № 0930 від 12 травня 2021 р. Тема стажування: «Оновлення і 
розширення знань в психолого-педагогічній, науково-дослідній та 
організаційно-управлінській діяльності. Педагогічні інновації у викладанні 
сценічної мови на кафедрі майстерності актора. Удосконалення професійних 
компетентностей у сфері сценічного мовлення студента-актора». 

Стажування у рамках міжнародного конкурсу мистецтв. Творчий табір 
«Вместе», Творчий центр «Артландія», Культурно-освітній центр Favorite Fest 

Bulgaria, який відбувся 28 червня 2021 року у Болгарії, місто Кітен. (Клас 2010: 
КВЕД 85.59).  

 

Має студентів, які отримали найвищі нагороди у Міжнародних та 

Всеукраїнських фестивалях, конкурсах; 
Членство журі у Всеукраїнських конкурсах. 


