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Коротка біографія. У 1972 р. закінчила Харківський інститут мистецтв імені 

І. П. Котляревського, вокальний факультет за спеціальністю – спів. У 1971 р. 

була зарахована в Харківський театр опери та балету солісткою опери. Співала 

провідні партії у виставах: «Травіата», «Ріголетто», «Паяци», «Кармен», «Листи 

кохання» (моноопера), «Сват мимоволі», «Наталка Полтавка», «Запорожець за 

Дунаєм», «Іоланта», «Фауст», «Червона шапочка», «Директор театру», «Дон 

Жуан» та багатьох інших. Було створено багато концертних програм.  

Неодноразово брала участь у звітних концертах Харківської області в 

м. Києві. У щорічних театральних фестивалях «Весняний тиждень» отримувала 

нагороди (березень 1976, 1977, 1978, 1983, 1989 рр.) У 1980 р. була запрошена 

на фестиваль молодих оперних співаків у місті Мінську для участі у виставі 

«Іоланта» та заключному концерті. Гастролювала зі спектаклями та концертами 

у Польщі, Німеччині. Брала активну участь у багатьох фестивалях «Харківські 

асамблеї». У 1988 р. отримала почесне звання Заслуженої артистки України, а у 

2012 році звання доцента. 

З 2004 р. працювала викладачем вокалу на кафедрі народних інструментів 

у Харківському університеті мистецтв імені І. П. Котляревського за 

сумісництвом, на посаді старшого викладача. З осені 2006 року працювала 

старшим викладачем вокалу на кафедрі сольного співу. У березні 2010 р. була 

переведена на кафедру сценічної мови, де працює по сьогодні. З 2011 р. в.о. 

доцента, кафедри, з 2012 р. – доцент кафедри. 

 

Наукові досягнення: Автор понад 20 статей, та понад 10 науково-

методичних розробок. 
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