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Навчалася в ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Кандидат філологічних наук (2010 р.),
доцент.
Педагогічна робота. Викладала дисципліни: «Українська мова за
професійним спрямуванням», «Ділова українська мова», «Культура наукової
мови», «Українська мова як іноземна», «Українська мова як іноземна за
професійним спрямуванням», «Науковий стиль мовлення», «Історія
української літератури» «Українська мова та література для слухачів
підготовчих курсів» тощо. Була секретарем ДЕК, членом комісії з атестації
держслужбовців щодо вільного володіння українською мовою. Член журі
обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка; член журі Обласного етапу
Конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН України тощо.
Наукові досягнення. Автор більш ніж 50 статей і тез
літературознавчого й методичного (навчання української мови студентівіноземців)
характеру
(https://scholar.google.com.ua/citations?user=C3BQnnkAAAAJ&hl=uk).
Учасник багатьох конференцій. Автор 8 навчальних та навчальнометодичних видань («Фахова мова лікаря-лаборанта» (гриф МОЗ),
«Вивчаймо українську: навчальний посібник», «Nota bene: нове в
українському правописі» тощо). Автор монографії «В притаєних думах:
мотивіка творчості Володимира Свідзінського» (2021 р) (у співавторстві з І.
Сметаною). Офіційний опонент на захисті дисертації (спеціальність 10.01.01
– українська література, 2015 р.).
Творчі досягнення. Поетеса, член Національної спілки письменників
України (https://kharkiv-nspu.org.ua/archives/43), обиралася головою Обласної
літературної студії ім. П. Тичини при ХОО НСПУ, членом Ради НСПУ.
Автор поетичних збірок: «Напередодні», «Посаг», «Падає камінь з душі»,
«Гарячі
нитки»
(https://kharkiv-nspu.org.ua/wpcontent/uploads/2013/01/HotThreads+.pdf),
«Бабинець»,
«Скрипалик»
(https://kharkiv-nspu.org.ua/wpcontent/uploads/2012/07/book_Tymchenko_Yakymenko-povn_razom.pdf),

книжок для дітей (https://www.yakaboo.ua/ua/pershi-kroki-cifri-lichba.html,
https://www.yakaboo.ua/ua/abetka-927813.html та ін.). Лауреат міжнародних,
всеукраїнських та обласних літературних конкурсів, зокрема Міжнародного
конкурсу кращих творів молодих українських літераторів «Гранослов»,
Міжнародної україно-німецької премії ім. О. Гончара, володар Гранту
Президента України на здійснення творчого проєкту (видання поетичної
книжки), Обласної премії імені О.С. Масельського та ін. Учасниця
фестивалю «Warszawska Jesień Poezji» (Варшава, Польща, 2008). Член журі
Всеукраїнської наради молодих авторів, обласних літературних конкурсів
«Молода Слобожанщина», Міського фестивалю авторської й туристської
пісні «Стежинка», Всеукраїнського конкурсу дитячої поезії «Джерельце»
ім. Й. Курлата, Гранд премій та іменних стипендій ХОДА в галузі культури
та мистецтва в номінації «Література», конкурсів «Коло творчості», Обласної
літературної премії імені Т. Шамрай, «Litera V» та ін. Редактор, літературний
редактор художньої, навчальної літератури у видавництвах «Клуб сімейного
дозвілля», «Фактор», «Основа», «Ранок», «Майдан», «Vivat» (з 2005 р.;
позаштатно).

